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 لألشخاص المصابين بفيروس كورونا   تعليمات
 

الهاتفية  نصية. تنص الرسالةهاتفية برسالة   بذلك فحص الكورونا الخاص بك إيجابية، فسيتم إبالغك مدينة توركو، وكانت نتيجة إذا كنت من سكان 
 : النصية على انه

 كورونا  صبت بمرض  قد أ   •

َض عليك البقاء في  •  البيت ف ر 

 .. تأتي المكالمة دائما  من رقٍم غير معروفٍ ة  الصحي من الممرضة   هاتفية   إنتظر)ي( مكالمة   •
 

كنتم قد   نتائج فحص الكورونا الخاص بهم، عن طريق رقم الهاتف الذي سبق وانسيحصلون على بهم،  خاٍص  هاتفٍ  األطفال الذين ليس لديهم رقمَ 
  أعطيتموه الى طبيبكم أو الى ممرضتكم الصحية.

 

  تذّكر)ي( هذه األمور عندما يكون لديك فيروس كورونا

 
عدية.  العزل الصحي  تم فرض قد بانه  •  عليك من قبل طبيب األمراض الم 

من  وذلك يت واإللتقاء بالناس، مغادرة الب سيكون بإمكانك  .ذي تمرضت فيهمن اليوم ال  إبتداء  وذلك  أيام على األقل،   ۷في البيت مدة  ا ْبَق)ي( •
 اي اعراض. هناك تكون فيها صحتك جيدة تماما  وليس لديك   آخرين كاملين (يومين) ۲ إنقضاءالشفاء وزوال المرض، و بَعَدَ 

 بفيروس الكورونا. ال تقترْب)ي( من اآلخرين. الناس اآلخرين ت ْعدي)ن(من الممكن ان  •

لةٍ ( في غرفةٍ ن( مع أ ناس آخرين، فمن الم ستحسن ان تكون)ينإذا كنت تعيش)ي • نفص   عن اآلخرين.   م 
o  متر بينك  ۲ -١تترواح بين ، فحافظ)ي( عندهاعلى مسافات آمنة إذا لم يكن بإمكانك اإلنفصال عن اآلخرين في غرفٍة لوحدك

 األشخاص اآلخرين الذين يعيشون معك في نفس المكان.  وبين
o  مامة ي قلل  من مخاطر ا  إلصابة بالفيروس. لتعرض ل ان إستخدام الك 

األمور اب الى السوق او لقضاء ، كالذه البيت خارجال يجوز الخروج والمغادرة الى  شعورك بانك في حالٍة جيدةٍ، إاّل انهمن على الرغم  •
للتسوق نيابة  من أحد معارفك، بان يذهب  )ي(اي شيء آخٍر من السوق، فأطلب الى   او ا كنت بحاجة الى المواد الغذائيةإذوثال . األخرى م

 ، ويجلب مشترياتكم ويتركها خلف باب بيتكم. عنك

 ال تستخدم)ي( األماكن المشتركة العامة التابعة للمجمع السكني الذي تسكنون فيه. •

 . كمبيتالى   الضيوفال تدعو/ تدعي  •
 

ل)ي( يديك مرارا   •  ، وجفف)ي( يديك بمنشفٍة خاصٍة بك. ا ْغس 

س)ي( في منديل ور ع لا سْ  •  . واحدةٍ  لمرةٍ   ستخدامٍ ذي إقي )ي( وا ْعط 

 النوافذ على سبيل المثال.  )ي(فتحإو  ،ق م/ قومي بتهوية البيت •
 

 السوائل بشكٍل كاٍف.   بشرَ كافية، و ا ستراحة تذّكر)ي( أخذ •

 بإستخدام األدوية الم سّكنة، والتي يمكن شرائها من الصيدلية بدون وصفة طبّية. وذلك ى واأللم، مّ يمكنك تخفيف اعراض الح    •

ال  اجعة الطبيب ف. وإذا إضطررتم لمر ة  على صّحتك، أو إذا ساءت حالتك راقب)ي( حالتك وا تصل)ي( بالمركز الصحي، إذا كنت قلقا / قلق •
ماَمة.  تَْنَسْوا إستعمال  الك 

 
 

 متى يستوجب اإلتصال بالمركز الصحي؟ 
 

شرب السوائل على سبيل المثال ال تقدر)ي(   ، إذا كنت تعاني)ن( من ضيٍق في التنفس، أو إذا كنتبالمركز الصحي او بالطبيب مباشرة )ي(أتّصل
 بحيث يصعب عليك النهوض من السرير.بكمياٍت كافيٍة، أو كنت تشعر)ين( بان حالتك ضعيفة جدا ، 
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 ، عندما يكون هناك شخص في عائلتك مصاب بفيروس كورونا تعليمات

 
عدية قد فرض عليك الحجر الصحي.  •  ان طبيب األمراض الم 

 كورونا. ت بعدوى فيروس بْ ص  قد أّ  (نتكون)ي ربّما •

 أنظر)ي( الى "التعليمات الخاصة باألشخاص الذين تعّرضوا لفيروس كورونا". •

 
 )ن( بطفٍل او شخٍص بالغٍ مريٍض عتنيعندما ت

 .، باإلعتناء بالمريض، وان يبقى نفسه وال يتغير شخٌص بالٌغ واحٌد فقطان يقوم  •

 وجهك. على  مباشرة ل المريض إحذر)ي(، بان ال يسع   •

الشخص المريض، او إذا كنت قد تواجدت مع المريض في نفس المكان  مع فيها  دائما  في كل مرة تتالمس)ي(، و مرارا  إغسل)ي( يديك  •

 التي يستخدمها او مع غسيل مالبس المريض.  ورقيةال الحيز(، أو إذا تعاملت مع المناديل)

مامة (ي)إرتد •  .ك 

 . لزم األمر الى ذلكل)ي( بالمركز الصحي إذا  راقب)ي( حالة المريض الصحية، وإتص •

 بكمياٍت كافيٍة.  المريض يشرب السوائل  تأكد)ي( من ان •

 تحتوي على الس ّكر. سوائلٍ قومي بإعطاء الطفل  / ا لم تكن للطفل شهية للطعام، فق مإذ  •

. ويمكنه مغادرة البيت واإللتقاء  ذي تمّرض فيهأيام على األقل، وذلك إبتداء  من اليوم ال   ۷يجب على الشخص المريض البقاء في البيت مدة  •
 اي اعراض. هناك )يومين( كاملين آخرين تكون فيها صحته جيدة تماما  وليس لديه   ۲بالناس، من بَعََد الشفاء وزوال المرض، وإنقضاء 

 
 الطبيب: األعراض المذكورة أدناه، فقوموا حينها بمراجعة إذا كان لدى طفلك اي من 

 

 صعوبة في التنفس  •

ْزَرّق أو رمادي  •  الجلد م 

 بشكٍل كافٍ السوائل ال يشرب الطفل)ة(  •

 يتقيّأ الطفل بشدةٍ وبشكٍل م ستمرٍ  •

 ي شيء. أل ال يستيقظ الطفل، وال يستجيب •

ٌل جدا ، لدرجة ال يريد فيها ان يكون في   • نفَع   األحضان الطفل م 

   اشّد.  عالى وس  مّ ح  مصاحبة بتزول األعراض، ثم تعود من جديد  •

 
 التنظيف وغسيل المالبس في غرفة الم صاب 

 
مامات بعداإلستعمال مباشرة في كيس القمامة. يتم  يجب ان يكون هناك كيس للقمامة في غرفة المريض.   • )ي( المناديل الورقية والك  ا رم 

لنفايات المجمع السكني يتم رميه في حاوية  إغالق كيس القمامة، قبل ان  النفايات، أو من بعد لمس    . تذّكر)ي( غسل اليدين، عندما ت عام 
   .وغيرذلك مما يشبهها المناديل الورقية

األبواب،  يجب وبشكٍل يومي تنظيف أسطح األشياء واألماكن الظاهرة التي يتم لمسها باليد بمواد التنظيف العادية )على سبيل المثال مقابض   •
  مفاتيح/ أزرار اإلضاءة وأجهزة التحكم عن بعد(.

 )على سبيل المثال بمواد التطهير والتعقيم الم خصصة لألستخدامات المنزلية(.  بشكٍل يوميوق م/ قومي بتنظيف المراحيض الصحية  •

ْلَحفة، فرشة( في ماء بدرجة تتراوح ما بين ا غسل)ي( أ • الءة، م  نّظف الغسيل. ۹۰ –  ٦۰غطية السرير )م    درجة مئوية. إستعمل)ي( م 
ل)ي( يديك بالماء والصابون أو نّظفها/تّسخ، ا  م  ال تجنّب)ي( التعامل والتماس غير الضروري مع الغسيل عقّم( اليدين   غس  طّهر )م  نّظفيها بم 

 يحتوي على كحول.   الذي
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 الى الشخص الذي تعّرض لفيروس كورونا   تعليمات
 

عدية قد فرض عليك الحجر الصحي.  •  ان طبيب األمراض الم 

 ( قد أ صبت بعدوى فيروس كورونا. نكنت على تعامٍل وتماٍس مع شخٍص م صاب بمرض كورونا، ولذلك ربما تكون)ي •

 )عشرة( أيام.   ١۰ اإلصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدةقد تعّرض الى  يكون الشخص الذي  •

 أثناء فترة الحجر الصحي:  •
o والتماس غير الضروري مع أفراد عائلتك  تجنّب)ي( اإلحتكاك 
o خارج، طالما ت حافظ)ين( على مسافاتهم من خارج بيتك. يمكنك الخروج الى الالذين شخاص ألال يجوز لك اإلقتراب من ا  

 متر عن األشخاص اآلخرين. ۲ –  ١تترواح ما بين 
o  المسجد او  ذهاب على سبيل المثال الى العمل والسوق والمركز التجاري والصيدلية والحالق)ة( والهوايات والكنيسة والال ي مكنك

من  الى غيرها من األماكن المشابهة او الى المناسبات العامة، وذلك النه في مثل هذه األماكن، يكون من الصعب تجنّب اإلقتراب 
  األشخاص اآلخرين.

o   ال يجوز للطفل)ة( او الشاب)ة( بالذهاب الى الروضة )دار الرعاية( او الى المدرسة. وال ي سمح للبالغين الذين عليهم حجر
   .صحي، بالذهاب الى العمل

 
  هي: ان األعراض التي ت شير الى اإلصابة بعدوى فيروس كورونا

 

 صداع الرأس  •

 التّذوق الّشم وإضطرابات في حاستي   •

 سيالن األنف وإحتقانه  •

 عالس   •

 ضيق في التنفس  •

 وهن، تعب  •

 آالم عضلية  •

 الصوت )بحة في الصوت(  ةظال ألم الحلق، غَ  •

ّمى •  ح 

 غثيان، قيء •

 إسهال •
 

 : على من اجل تحديد موعد إلجراء فحص كورونا إذا ظهرت عليك أعراض تتناسب واعراض فيروس كورونا، فإتصل)ي(

 ۰۲۲٦٦۲۷١٤على الرقم   مدينة توركوكورونا في ف اإلستشارات حول هات •
 ۰۲۲٦٦۲۰١۲الرعاية الصحية المدرسية والطالبية على الرقم في   هاتف اإلستشارات حول كورنا •
  ۰۲۳١۳۸۸۰۰لمناطق توركو على الرقم التابعة الطوارئ المشتركة  •
 ١١٦١١۷الطارئة على الرقم   طلة نهاية اإلسبوع بهاتف اإلسعافاتأثناء ع •

مامة أو  إضطررت للذهاب الى الطبيب، فإستعمليإذا   لمرة واحدة.   الذي يستعملفمك وأنفك بالمنديل  غّطي الك 
 
 

   المزيد من المعلومات حول الموضوع تجدها:
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 www.turku.fi/en/corona كوكل( ترجمة على )يتضمن  
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فيروس كورونا وتم  من عائلتي ل احد األفرادكيف أتصّرف، إذا تعّرض 
 فرض الحجر الصحي عليه؟ 

، وبانه ربما قد اصيب بعدوى  فيروس كورونا ، كان قريبا  من شخٍص مصاٍب بمرض  ان الشخص الذي تم فرض الحجر الصحي عليه •
 الفيروس. 

ر الصحي )ما لم يكونوا قد تعّرضوا بخالف  ، هم ليسوا في الحجفي نفس البيت مع الشخص المحجور عليهان األشخاص الذين يعيشون  •
 ذلك لفيروس كورونا(. 

لكنه من الم حتمل ان ي صاب في وقٍت الحٍق بمرض  فيروس كورونا. يتوجب  و بصحٍة جيدةٍ، هو الشخص الخاضع للحجر الصحي ان  •
 ورونا. ، فيجب عليه حينها الذهاب إلجراء فحص كمراقبة وضعه الصحي، وإذا ما ظهرت عليه أعراض كورونا

إختياري. على  العائلة البقاء في حجٍر صحيٍ إذا ما ظهرت أعراٍض على الشخص الخاضع للحجر الصحي، فيتوجب على باقي أفراد   •
 الشخص الخاضع للحجر الصحي، والذي تبدو عليه األعراض، الذهاب إلجراء فحص الكورونا. 

االمراض المعدية بفرض الحجر الصحي على باقي أفراد األسرة  ، يأمر طبيب  إذا كانت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية -
 العزل المنزلي على الشخص المصاب. بو

 إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، عندها يقوم باقي أفراد العائلة بإنهاء الحجر الصحي اإلختياري. -
 
 

   المزيد من المعلومات حول الموضوع تجدها:
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