
 

 نتائج االختبار، ابق في المنزل حتى تحصل على نتائجك.وتنتظر  19-إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد
 

 19-بكوفيدما يجب عليك فعله إذا ًأصبت 

 ابق في المنزل لأليام الخمسة التالية بغض النظر عن األعراض أو حالة التطعيم. •

 ابتعد عن األشخاص اآلخرين قدر اإلمكان )بما في ذلك أفراد أسرتك(.   •

 إذا لم تستطع االبتعاد عن اآلخرين، ارتِد قناًعا من ثالث طبقات )أو أفضل(. •

 
 

  ابق في المنزل حتى تختفي الحمى وتتحسن األعراض
 األخرى.

 .ارتِد قناًعا طوال األيام الخمسة التالية 

 .استأنف أنشطتك مرتدًيا القناع 

 .ارتِد قناًعا طوال األيام الخمسة التالية 

 ال نعم

 هل تعاني من حمى أو أعراض أخرى لم تتحسن في اليوم السادس؟ •

 
 

 guidance.html-quarantine-isolation-https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227 2021، 30ديسمبر 
 

 بغض النظر عن األعراض أو حالة التطعيم
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 يوًما قبل التعرض. 90إيجابية في  19-إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد

  
 

  أيام.  10ارتِد قناًعا وأنت مع اآلخرين لمدة 

 .إذا ظهرت عليك األعراض، فقم بإجراء والبقاء في المنزل 

 

 

 تعرضتما يجب عليك فعله إذا 
 **19-لشخص قد أصيب بكوفيد

 .19-إذا تلقيت جرعة معززة من أي لقاح لفيروس كوفيد •

 
 

ستة  منذ أقل منإذا أكملت السلسلة األولية * من لقاح فايزر أو مودرنا  •

 أشهر.

 
 

 منذ أقل منإذا أكملت السلسلة األولية * من لقاح جونسون وجونسون  •

 شهرين.

 
 

 guidance.html-quarantine-isolation-https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227 2021، 30ديسمبر 
 

  ارتِد قناًعا وأنت مع
أيام  10اآلخرين لمدة 

 بعد آخر تعرض.

  قم باالختبار في اليوم
 الخامس.

  إذا ظهرت عليك أعراض
أو كانت نتيجة االختبار 

 إيجابية، فابق في المنزل.
 أو

 أو

 لمدة 
 أيام 10

 حديثة بكالخاصة  19-و، تطعيمات كوفيد
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نا أو فايزر إذا * تتكون السلسلة األولية من جرعة واحدة من لقاح جونسون وجونسون؛ أو جرعتين من لقاح موديرنا أو فايزر؛ أو ثالث جرعات من لقاح مودير
   تلقيت جرعة إضافية بسبب نقص المناعة.

 

 

 رة الصحة في أوهايو.نشكر المنطقة الصحية المشتركة لمقاطعة كالرك على مشاركة الرسم التوضيحي مع وزا

 

 

 

 مع شخص  تعاملت إذا ماذا تفعل
 **19-قد أصيب بكوفيد

  منذ أقل منإذا أكملت السلسلة األولية * من لقاح جونسون وجونسون 

 شهرين ولم تتلق الجرعة المعززة.

 
 

 

 .إذا لم يتم تلقيحك أو تلقيت جرعة واحدة فقط من فايزر أو موديرنا 
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  ابق في المنزل لمدة خمسة أيام

بعد آخر تعّرض لك، ثم ارتِد قناًعا 

عند وجودك مع آخرين خالل 

 األيام الخمسة التالية.

 .قم باالختبار في اليوم الخامس 

  إذا ظهرت عليك أعراض أو كانت

نتيجة االختبار إيجابية، فابق في 

 المنزل.
 أو

  ستة  منذ أكثر منإذا أكملت السلسلة األولية * من لقاح فايزر أو مودرنا

 أشهر.

 

 

 حديثة غير و، أنت غير ُمحّصن أو كانت لقاحاتك

 لمدة 
 أيام 5

 أو
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