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مراجعة في 2021-06-15
مكافحة انتشار األمراض المعدية كرونوبيرغ

إلى المخالطين بشخص مصاب بكوفيد19-
لألفراد من نفس األسرة ،انظر نشرة المعلومات حول مكافحة انتشار األمراض المعدية "معلومات وقواعد تصرف األشخاص المخالطين".
كنت على تواصل مع شخص مصاب بكوفيد 19-خالل المرحلة المعدية (لغاية  48ساعة قبل بداية األعراض) ومن الممكن أن تكون تعرضت
للعدوى .ليس من المؤكد أنك أصبت بالعدوى أو أنك ستمرض ،ولكنه من المهم أن تتحمل المسؤولية ،تما ًما مثل جميع الناس اآلخرين ،لكيال تنقل
العدوى إلى اآلخرين .إذا كانت لديك أعراض بالفعل أو بدأت األعراض اآلن ،يجب عليك االتصال بالرعاية الطبية إلجراء اختبار .إن فيروس
كورونا شديد العدوى في حالة المرض ووجود األعراض .كما إنه من الممكن أن تنتقل العدوى نوعًا ما قبل أن يبدأ الشخص المعني بالشعور
بالمرض.
تتراوح الفترة بين اإلصابة بالعدوى والمرض (فترة الحضانة) ما بين يومين و 14يو ًما ،وعادة ما تدوم حوالي  5أيام.
خالل  14يو ًما منذ يوم )__ (_/الذي قابلت فيه الشخص المصاب:

•

انتبه إلى األعراض التي قد تكون عالمات كوفيد .19-األعراض الشائعة هي الح ّمى والسعال ووجع الحلق والصداع وأوجاع العضالت
وسيالن األنف وتدهور حاسة الشم والذوق ،باإلضافة إلى معاناة في المعدة مثل اإلسهال .إذا ظهرت لديك أعراض ،حتى لو كانت خفيفة،
يجب عليك عزل نفسك مباشرة وعدم مقابلة اآلخرين .اتصل بمركز الرعاية الصحية إلجراء اختبار .قل لهم أنك كنت مخال ً
طا لشخص
مصاب بكوفيد .19-وينطبق الشيء ذاته حتى لو اتصلت بالرعاية الصحية لسبب آخر .في الحاالت الطارئة اتصل هاتفيا ً بالرقم  .112حتى
إذا كانت نتيجة االختبار سلبية فيجب االستمرار في االنتباه إلى األعراض .في حالة ظهور أعراض جديدة ،يجب االتصال بمركز الرعاية
الصحية إلجراء تقييم جديد.

•

قابل أقل عدد ممكن من الناس ،وتجنّب مقابلة األصدقاء ،وال تقم بأي نشاطات أوقات الفراغ التي تعني التواصل مع اآلخرين .حافظ على
المسافة لألشخاص الذين أنت ملزم بمقابلتهم ( 2أمتار) ،في الداخل والخارج على حد سواء .من الممكن أن تنقل العدوى قبل أن تبدأ
بالشعور بالمرض.

•

اعمل في المنزل إذا أمكنك ذلك .إذا كان ذلك غير ممكن فإنه من المهم بصورة خاصة أن تحافظ على المسافة بالنسبة للموظفين اآلخرين
في مكان العمل.
يمكن لألطفال/الشباب الذهاب إلى دار الحضانة/المدرسة األساسية/المدرسة الثانوية إذا كانت حالتهم جيدة تما ًما.

إذا كنت مخالطا ً لشخص مصاب ،على مسافة أقل من  2أمتار وخالل  15دقيقة بصورة إجمالية خالل يوم كامل( .ينطبق على الشباب أو الكبار منذ
المرحلة العليا من المدرسة األساسية وما فوق – حتى لو لم يكن لديهم أي أعراض).
•

قم بإجراء االختبار في اليوم  5بعد إجراء الشخص المصاب لالختبار .اتصل بمركز الرعاية الصحية إلجراء اختبار.

•

اعمل في المنزل قدر اإلمكان لغاية الحصول على نتيجة االختبار .إذا كان ذلك غير ممكن ،فإنه من المهم بصورة خاصة أن تحافظ على
المسافة بالنسبة للموظفين اآلخرين في مكان العمل.

•

يمكن لطالب المرحلة العليا من المدرسة األساسية ومدرسة الثانوية الذهاب إلى المدرسة خالل فترة االنتظار للحصول على نتيجة
االختبار ،ولكن يجب عليهم عدم المساهمة في نشاطات أوقات الفراغ خارج المدرسة.

•

إذا حصلت على الخبر بعد مرور أكثر من أسبوع من مقابلتك للشخص المصاب ،ال تحتاج إلى إجراء االختبار بتاتًا.

إذا كنت أصبت بكوفيد 19-خالل الستة أشهر الماضية وتم التأكد منه عن طريق اختبار بي سي آر أو اختبار المستضدات ،أو إذا حصلت على
جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19-منذ أسبوعين على األقل ،فال تنطبق عليك هذه المعلومات.
ولكن مع ذلك انتبه إلى األعراض وابق في المنزل في حالة المرض لغاية الشفاء تما ًما.
اقرأ المزيد حول كوفيد 19-على الموقع اإللكترونيwww.1177.se/Kronoberg/corona :

وحدة مكافحة انتشار األمراض المعدية
المستشفى المركزية 35185 ،فكشو588278-0470.
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