
   

 

 تم فحصك، فماذا اآلن؟
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. یرجى أخذ  19-وما یجب أن تفعلوه بعد فحص كوفید 19-. تجدون أدناه ما یجب أن تعرفوه عن كوفید19-نرحب بكم في موعد فحص كوفید
 OttawaPublicHealth.ca/Coronavirusالعلم أن ھذه المعلومات باإلضافة إلى معلومات أخرى موجودة على موقع صحة أوتاوا العامة: 

ا لظهور أعراض كوف�د مراقبة ي مراقبة صحتك وصحة طفلك تحسب�
. البدء بعزل الذات إن ظهرت 19- الذات تعيض
 األعراض لد�كم. 

ا لظهور �جب أن تراقب   • ا لحالتك الصح�ة أو  تحسب� ا، أو إن كانت غ�ي عاد�ة نظر� لصحة    أعراض جد�دة لد�ك، أو إن ازدادت سوء�
تتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة لد�ك (مسأله طب�ة  �جب أال تكون أعراضك مزمنة (مستمرة طوال الوقت) أو طفلك. 

 أخرى أنت ع� علم بها). 
ي   37.8ارتفاع درجة الحرارة ( 19-وف�د�تتضمن األعراض الشائعة ل •

ا، صع��ة �ف ا أو ازداد سوء� )، سعال بدأ حديث� درجة مئ��ة أو أ���
ي البلع) التنفس، التهاب الحلق (ألم �سبب البلع 

س�الن األنف، ا�سداد األنف، فقدان حاسة التذوق أو الشم، غث�ان  ،أو صع��ة �ف
ا �ي  ي المعدة. األعراض األقل شيوع�

ف القرنفل�ة، اإلرهاق (الشعور بتعب التهاب القشع��رة، الصداع،  و/أو تقيوء، إسهال، ألم �ف العني
ي العضالت، فقدان أو خسارة الشه�ة دان الطاقة)، التوعك (الشعور بشد�د)، الخمول (فق

أنك لست ع� ما ُيرام)، آالم وأوجاع �ف
 عدم تناول الطعام أو عدم الشعور بالج�ع) لدى الصغار. (

، أو ازد�اد أعراض المرض  • ي الصدر، فقدان الو�ي
ي التنفس، ألم �ض

ي ضائقة (صع��ة ملحوظة �ض
المزمنة إن كنت أنت أو طفلك �ض

ا)، اذهب إ� أقرب قسم إسعاف أو اتصل بالرقم   . 9-1-1سوء�
 0000-797-866-1 أو اتصل بت�ليه�لث ع� الرقم   6744-580-613ع� الرقم  بصحة أوتاوا العامةتصل ا  أسئلة، لد�ك كانت إن •

ي  الذات عزل
ي  البقاء �عيض

ي �ض
ا عن اآلخ��ن وعدم مغادرة الب�ت إال �ض  حاالت الطوارئ.  الب�ت بع�د�

بح�ث �مكن أن تدفع غرامة إن لم    19-نت أو طفلك لحما�ة اآلخ��ن. هذا مهم للغا�ة لمنع انتشار كوف�دأ نفسك تعزل أن �جب •
 تتبع تعل�مات عزل الذات. 

لك ل�� • ف لك (مكان العزل) إال بهدف الحصول ع� رعا�ة طب�ة.ارتد كمامة قماش�ة أو طب�ة عندما تغادر م�ف ف ارة مزود الرعا�ة ال تغادر م�ف
 الصح�ة. 

ي حاجة إ� •
رعا�ة طب�ة وال تملك س�ارة،  ير�ب استخدام س�ارة   ال �ستخدم المواصالت العامة (مثل الحافلة أو القطار). إن كنت �ف

ا عن السائق وارتد كمامة وافتح النوافذ.  ي بع�د�
ي المقعد الخل�ف

 أجرة واركب �ف
ا (�مكن • نت). ال تذهب إ� المدرسة أو العمل شخص��  ك أن تفعل ذلك ع� اإلن�ت
ا.  •  إن كان ممكن�

ً
ا منفص� ي غرفة منعزلة، واستخدم حمام�

ا عن اآلخ��ن �ف ا مع آخ��ن، ابق بع�د�  أن كنت سا�ن�
ي بهم. ر�ما   والديهم أو و�ي أمرهمأحد  ن �عزلوا أنفسهم أن يتم فصلهم عن أ �جب  الذين الصغار األطفالال ُيتوقع من  الذي �عتيف

ا.  14ع� مزود الرعا�ة أن �عزل نفسه لمدة  ا من آخر مرة تعرض لشخص ثبتت إصابته ف�ما كان الشخص مصاب� ا اعتبار�  يوم�
�ن وارتد كمامة. ا �ستطيع ال كنت إن • ي غرفة منفصلة، ابق ع� األقل ع� بعد م�ت

 لبقاء �ف
 ال �سمح ألحد أن �قوم ب��ارتك.  •
نت أو الهاتف أو �مكن  ئكوا اش�ت بقالتك ود • كوها خارج بابك.  ألصدقائكعن ط��ق اإلن�ت وا حاجاتك و��ت انك أن �ش�ت إن  أو ج�ي

ي  احتجت إ� مساعدة
 . 2- 1-1 بهذا الشأن، اتصل بالرقم المجايف

ي  •
ويف لالطالع ع� معلومات �شأن عزل الذات أو تعل�مات إضاف�ة، ير�ب ز�ارة موقع صحة أوتاوا العامة اإلل��ت

Isolate-OttawaPublicHealth.ca/Self . 
ي مناطق صح�ة أخرى.  •

ي أوتاوا قد تختلف عن تلك المفروضة �ف
 ير�ب المالحظة أن متطلبات عزل الذات �ف
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ي حال التواصل الق��ب؟ 
ا �ض  من هو الشخص الذي �شكل خطر�

ي حال التواصل الق��ب هو شخص تعرض لشخص ثبتت إصابته بكوف�دالشخص الذي  •
ا �ف  . 19-�شكل خطر�

ي مكان   •
�ن، أو حيت �ف ي مكان مغلق آخر ح�ث �صعب الحفاظ ع� التباعد الجسدي البالغ م�ت

ي بيتك أو �ف
ر�ما كان هذا الشخص �ف

ات زمن�ة أطول.  ف لف�ت ي ول�ن كنتما ق��بني  خار�ب
ي المدرسة أو   19-طة رسالة أو اتصال آ�ي إن كنت ع� تواصل مع شخص ثبتت إصابته بكوف�دستعلمك صحة أوتاوا العامة بواس •

�ف
 الحضانة. 

ي عملك أو مدرسة أو حضانة طفلك المالحظةيرجى •
ي أنك أصبحت أنت أو طفلك ال : إن تم إعالمك عن وجود إصابة واحدة �ف   �عيف

ا. صحة أوتاوا العامة تعلم  ا �شكل خطر� .  الشخص الذيشخص� ا �شكل مبا�ش  �شكل خطر�

؟  �ي
ض  من هو الشخص ذو االحتكاك الم�ض

�ك الغرفة أو من  • �ي هو أي شخص �سكن مع الشخص الذي يتم فحصه مثل الوالدين أو اإلخوة أو �ش ف الشخص ذو االحتكاك الم�ف
ف ( أو لطفلك (مثل االستحمام يزود الرعا�ة لك  ساعة) قبل ظهور   48أو الذهاب إ� المرحاض او اإللباس أو اإلطعام) منذ يومني

وهذا �شمل اآلخ��ن ممن كانوا ع� تواصل معك  األعراض عل�ك أو ع� طفلك إ� الوقت الذي بدأت أنت أو طفلك بعزل الذات. 
ي ب�ت منفصل أو من زارك أو زار طفلك دا

ف �ف كائك السا�نني ة زمن�ة ط��لة.)بدون حما�ة (مثل �ش  خل الب�ت لف�ت
ي السكن أو مزودي الرعا�ة) ل�ي �عزلوا  •

كائك �ف �ي بك (�ش ف إن ظهرت األعراض لد�ك أو لدى طفلك، أخ�ب من كانوا ع� احتكاك م�ف
ي السكن أو مزودي الرعا�ة) أن 

كائك �ف �ي بك (�ش ف يتوقفوا عن عزل أنفسهم ف�ما تنتظر ظهور النت�جة. أخ�ب من كان ع� احتكاك م�ف
 أنفسهم إذا كانت نت�جة فحصك سلب�ة. 

 فحصك  نتائج �شأن

ي  19- ئج فحص كوف�د نتا   تعلم   ل�ي 
ويف  وانقر ع� "اعلم نت�جتك".   Ontario.ca-Covid.19، ير�ب ز�ارة موقع حكومة أونتار�و اإلل��ت

ا  العقل�ة بصحكتم اعتنوا  ! أ�ض�
 ع� أي شخص. من الطب��ي أن �شعر المرء بالحزن أو الضيق أو التش��ش أو القلق. تأ�د من   19- جائحة كوف�د إن

ً
اختبار جد�د ول�س سه�

 العنا�ة بصحتك العقل�ة واطلب المساعدة إن كنت �شعر بأن األمر �فوق طاقتك. 
أو    6914-722-613) الساعة وكل أ�ام األسب�ع(متوافر ع� مدار  خط طوارئ الصحة العقل�ةب اتصل التحدث، أردت إن •

1-866-996-0991. 
نت   •   . OttawaPublicHealth.ca/CovidMentalHealthالمساعدة متوفرة ع� اإلن�ت

https://covid-19.ontario.ca/
http://www.ottawapublichealth.ca/CovidMentalHealth
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األخ�ض  المستوى من الخطورة فئة   
 أطفالك: أو أنت كنت إن فقط لك ھي التعلیمات ھذه
 و ؛ 19-وفیدك ترافق أعراض لدیكم تلیس �
 وحسب علمكم؛  19-لیس لدیكم احتكاك مع شخص ثبتت إصابتھ بكوفید �
 یوًما. 14لم تسافروا إلى خارج كندا في آخر  �
 . ولیست لدى طفلك أیة أعراضصحة أوتاوا العامة بأن طفلك یشكل خطًرا في حال التواصل القریب،  م تعلمكمل �

 

 
19-كوف�د لفحص بالخض�ع ُينصح ال  

 

 ذە التعل�مات أثناء انتظارك لظهور نتائج الفحص: ه فاتبع للفحص، خضعت إن
 طفلك ��حتمال ظهور ا��عراض. و نفسك  تراقب أن يجب -
 ��وريًا. ليس عزل الذات -
 يستطيع كل ذوي ا��حتكاك المنزلي الذهاب إلى العمل أو المدرسة شخصيًا. -

 الفحص: ستلم نتائج � عندما  التعل�مات هذە اتبع
 

 �جاب�ة: إ الفحص نتائج كانت إن
لم تظهر عليك أو على طفلك أي من  إن و من الخضوع للفحص  أيام 10لذات بعد ا عزل ينتهي أن يمكن -

 .19-أعراض كوفيد
يوًما بعد آخر احتكاك مع الشخص الذي ثبتت  14يعزل كل ذوي ا��حتكاك المنزلي أنفسهم لمدة  يجب أن -

 .19-إصابته بكوفيد
 

 ": إثباتهلب�ة أو "ال �مكن س فحصك  نت�جة كانت إن
 ستمروا بالحفاظ على التباعد الجسدي.ا. ��وريًا ليس الذات عزل -
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ألصفرا المستوى من الخطورة فئة  
 أطفالك: أو أنت كنت إن فقط لك ھي التعلیمات ھذه
 ؛ و 19-أعراض كوفید أحدلدیكم على األقل  �
 وحسب علمكم؛  19-لیس لدیكم احتكاك مع شخص ثبتت إصابتھ بكوفید �
 ؛ویوًما 14لم تسافروا إلى خارج كندا في آخر  �
 . ولیست لدى طفلك أیة أعراضصحة أوتاوا العامة بأن طفلك یشكل خطًرا في حال التواصل القریب،  م تعلمكمل �

 

 

19-كوف�د لفحص بالخض�ع ُينصح  

 ذە التعل�مات أثناء انتظارك لظهور نتائج الفحص: ه اتبع

 .وطفلك  أنت نفسك  تعزل أن يجب -
 و المدرسة أو الحضانة شخصيًا.أ العمل إلى  واتذهب �� -
بعد آخر احتكاك معك أو مع طفلك  يوًما 14لمدة يجب أن يعزل كل ذوي ا��حتكاك المنزلي أنفسهم  -

 وأخبرهم حال است��مك لنتيجة الفحص.
 

 ستلم نتائج الفحص: � عندما  التعل�مات هذە اتبع

 يجابية:إ الفحص نتائج كانت إن
ظهر عليك أو على طفلك ارتفاع في يأيام من الخضوع للفحص إن لم  10لذات بعد ا عزل ينتهي أن يمكن -

(مثل  على ا��قل دون استخدام دواء خافض للحرارة ساعة 24لمدة تحسنت ا��عراض  وإندرجة الحرارة 
  تايلينول أو أدفيل).

 
 ":إثباتهلبية أو "�� يمكن س فحصك  نتيجة كانت إن

على ا��قل دون استخدام دواء خافض  ساعة 24لمدة لذات إذا تحسنت ا��عراض ا عزل ينتهي أن يمكن -
  للحرارة (مثل تايلينول أو أدفيل).

 يرجى إع��م كل ذوي ا��حتكاك المنزلي بك أن يتوقفوا عن عزل أنفسهم. -
قبل أن يتوقف  الحضانة:لوالدين ومانحي الرعاية ل��طفال والصغار الذين يرتادون المدرسة أو ى الإبالنسبة  -

على ا��قل دون استخدام دواء  ساعة 24لمدة يجب أن تكون قد تحسنت أعراضه  طفلكم عن عزل نفسه،
لمدة خافض للحرارة (مثل تايلينول أو أدفيل). يجب أن تكون قد توقفت ا��عراض مثل التقيوء أو ا��سهال 

 على ا��قل قبل العودة إلى المدرسة أو الحضانة. ساعة 48
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تقا�ي  المستوى من الخطورة فئة ال�ب  
 أطفالك: أو أنت كنت إن فقط لك ھي التعلیمات ھذه
 و ؛ 19-وفیدك ترافق أعراض لدیكم تلیس �
 أو/و؛  19-مع شخص ثبتت إصابتھ بكوفید لصیق لدیكم احتكاك كان �
 . إلى خارج كندا سافرتم �
 . لیست لدیھ أعراضصحة أوتاوا العامة أن طفلكم یشكل خطًرا في حال التواصل القریب، ولكن  أعلمتكم �

 
 
 

19-كوف�د لفحص بالخض�ع نصحيُ   

 
 ذە التعل�مات أثناء انتظارك لظهور نتائج الفحص: ه اتبع

 .وطفلك  أنت نفسك  وتراقب تعزل أن يجب -
 شخصيًا.و المدرسة أو الحضانة أ العمل إلى  واتذهب �� -
 �� يحتاج ذوي ا��حتكاك المنزلي إلى عزل أنفسهم ما لم تظهر لديهم ا��عراض. -

 

 :ستلم نتائج الفحص� عندما  التعل�مات هذە اتبع

 يجابية:إ الفحص نتائج كانت إن
ن ظهرت ا��عراض لديك أو لدى طفلك، إ.  أيام من الخضوع للفحص 10لذات بعد ا عزل ينتهي أن يمكن -

 أوتاوا العامة متى يمكنك أن تتوقف عن عزل ذاتك.ستخبرك صحة 
 

 ":إثباتهلبية أو "�� يمكن س فحصك  نتيجة كانت إن
من تعرضك ا��خير أنت أو طفلك ل��حتكاك اللصيق أو العودة إلى  يوًما 14لذات بعد ا عزل ينتهي أن يمكن -

 كندا.
 بالنسبة إلى الوالدين ومانحي الرعاية ل��طفال والصغار الذين يرتادون المدرسة أو الحضانة: -

من عزل الذات قبل العودة إلى المدرسة أو الحضانة ��نه ما زال  يوًما 14إلى إتمام  يحتاجما زال طفلك 
 قل العدوى حتى ولو تكن لديه أعراض.بإمكانه ن
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األحمر المستوى من الخطورة فئة  
 أطفالك: أو أنت كنت إن فقط لك ھي التعلیمات ھذه
 و ؛ 19-كوفید ترافق أعراض  لدیكم �
 و/أو؛  19-مع شخص ثبتت إصابتھ بكوفید لصیق لدیكم احتكاك كان �
 . إلى خارج كندا سافرتم �
 على األقل.  األعراض  أحدصحة أوتاوا العامة أن طفلكم یشكل خطًرا في حال التواصل القریب، ولدى طفلكم  أعلمتكم �

 
  

19-كوف�د لفحص بالخض�ع نصحيُ   
 

 :ذە التعل�مات أثناء انتظارك لظهور نتائج الفحصه اتبع

 .وطفلك  أنت نفسك  وتراقب تعزل أن يجب -
 الحضانة شخصيًا.و المدرسة أو أ العمل إلى  واتذهب �� -
بعد آخر احتكاك معك أو مع طفلك  يوًما 14لمدة يجب أن يعزل كل ذوي ا��حتكاك المنزلي أنفسهم  -

 وأخبرهم حال است��مك لنتيجة الفحص.
 

 ستلم نتائج الفحص: � عندما  التعل�مات هذە اتبع

 يجابية:إ الفحص نتائج كانت نإ
أيام من الخضوع للفحص إن لم يظهر عليك أو على طفلك ارتفاع في  10لذات بعد ا عزل ينتهي أن يمكن -

على ا��قل دون استخدام دواء خافض للحرارة (مثل  ساعة 24لمدة تحسنت ا��عراض  وإندرجة الحرارة 
  تايلينول أو أدفيل).

 ":إثباتهلبية أو "�� يمكن س فحصك  نتيجة كانت إن
العودة إلى  ومن تعرضك ا��خير أنت أو طفلك ل��حتكاك اللصيق أ يوًما 14لذات بعد ا عزل ينتهي أن يمكن -

دون استخدام دواء خافض للحرارة (مثل تايلينول أو  ساعة على ا��قل 24لمدة كندا طالما تتحسن ا��عراض 
 أدفيل).

 إن ظهرت أعراض جديدة أو لم تتحسن ا��عراض، ُينصح بالخضوع للفحص من جديد. -
�� تظهر لديك أو لدى طفلك  طالمايرجى إع��م كل ذوي ا��حتكاك المنزلي بك أن يتوقفوا عن عزل أنفسهم  -

 من فترة عزل الذات. يوًما 14أعراض جديدة خ��ل 
 بالنسبة إلى الوالدين ومانحي الرعاية ل��طفال والصغار الذين يرتادون المدرسة أو الحضانة: -
  24لمدة أن تكون قد تحسنت ا��عراض لديهم ويجب من عزل الذات  يوًما 14ما زال طفلك يحتاج إلى إتمام  -

دفيل). يجب أن تكون قد توقفت آعلى ا��قل دون استخدام دواء خافض للحرارة (مثل تايلينول أو  ساعة
 على ا��قل قبل العودة إلى المدرسة أو الحضانة. ساعة 48لمدة ا��عراض مثل التقيوء أو ا��سهال 
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