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ماذا يجب علّي فعله اذا ثبتت إصابتي ب 
COVID-19 

What do to if you have tested positive for COVID-19 – Arabic |  العربیة 
OFFICIAL 

  COVID-19في حال ثبتت اصابتك ب
علیك اإللتزام بالعزل الى حین تخبرك وزارة الصحة في والية فیكتوريا أنه من اآلمن وقف العزل. من  

 كما يقتضي القانون.    -المھم اإللتزام بھذه اإلرشادات  

 بإستمرار.    COVID-19يرجى منك قراءة ورقة الحقائق ھذه بعناية. تتغیر طريقة استجابتنا لـ 

   www.coronavirus.vic.gov.auللحصول على آخر المستجدات، قم بزيارة 

 7ساعة،   24يعمل على مدار  - 1800  675  398 يمكنك أيضا اإلتصال بالخط الساخن الخاص بفیروس كورونا على
 ). 0أيام باألسبوع. وإذا كنت بحاجة إلى مترجم، اضغْط على الرقم صفر (

 أوالً.  131  450على  TIS Nationalألي مكالمات أخرى، في حال كنت بحاجة الى مترجم فورى ، اتصل ب 

   

 

بتغطیة   اغسل يديك و قم إلتزم البقاء في المنزل
وجھك عن العطس أو 

 السعال 

أعزل نفسك عن العائلة و 
 األصدقاء 

في حال كنت بحاجة الى  
مساعدة طبیة، اتصل 

بطبیبك أو الخط الساخن 
 الخاص بفیروس كورونا 

 لماذا يجب علّي االلتزام بالعزل؟ 
شار الفیروس الى أشخاص آخرين. إن و يجب علیك عزل نفسك ألن ھناك احتمالیة كبیرة النت   COVID-19لقد ثبتت إصابتك بـ 

أفضل طريقة لحماية األشخاص اآلخرين في منزلك و المجتمع المحلي ھي البقاء في المنزل و بعیداً عن األخرين ( التباعد  
 .  COVID-19الجسدي). إن العزل المنزلي قد يكون صعباً لكنه ضروري للحد من إنتشار 

المنزل أو مكان اقامتك، إال للحصول على رعاية طبیة أو االمدادات الطبیة، أو الخضوع  أنه يتوجب علیك عدم مغادرة العزل يعني
الرياضة أو   لممارسةأو في حاالت الطوارىء أو للھروب من حوادث العنف األسري. ال تستطیع مغادرة منزلك ، COVID-19لفحص 

به خالل فترة مطالبتك   مشروعرة المنزل لسبب غیر دوالراً في حال قمت بمغاد 4,957التسوق. قد يتم تغريمك ما يصل الى 
 بالعزل.  

، مھما كانت خفیفة، فیجب علیھم الخضوع للفحص و العزل لحین ظھور في حال ظھرت األعراض على أي شخص آخر تعرفه
 النتیجة. 

http://www.coronavirus.vic.gov.au/
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 أين أعزل؟ 
حاجة الى الرعاية الصحیة أو الحصول  يجب علیك الذھاب فوراً الى المكان الذي ستعزل فیه، دون القیام بأي توقف، بإستثناء ال

 على إمدادات طبیة.  

 تأكد من ارتداء كمامة. 

 عادة ما يكون المكان الذي تعزل فیه ھو منزلك، لكن وزارة الصحة قد تسمح لك بالعزل في مكان آخر مناسب.  

بالخط الساخن  ، اتصل  من المعلوماتخیارات اإلقامة متاحة إذا كنت ال تستطیع االنفصال عن األشخاص اآلخرين في منزلك. لمزيد 
أيام. إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، يرجى  7ساعة و   24يعمل على مدار  - 1800 675 398الخاص بفیروس كورونا على  

 ) عند االتصال بالخط الساخن. 0الضغط على صفر (

 من يجب علّي إخباره؟  
وت إصابتك، يجب علیك إخبار رب العمل إذا كنت قد حضرت إلى العمل أثناء إصابتك بالعدوى ويمكنك إبالغ بعد أن يتم إخبارك بثب 

من تم اإلختالط معھم بشكل مقرّب. "االتصال الوثیق" ھو شخص قد تكون نقلت الفیروس إلیه. قد يشمل ذلك األشخاص الذين  
 اعیة. تعیش معھم أو تعمل معھم أو تواجدت معھم في مناسبة اجتم 

يوًما على األقل من آخر مرة اختلطوا فیھا بك، ألن ھناك  14سیحتاج األشخاص الذين تعیش معھم إلى الحجر الصحي لمدة 
وھذا يشمل األطفال. يجب أن يغادروا المنزل فقط إلجراء  -يحتاجون أيًضا إلى إجراء الفحص .  COVID-19فرصة إلصابتھم بـ 

الرعاية الطبیة أو اإلمدادات الطبیة، أو في حالة الطوارئ أو للھروب من حاالت العنف األسري، وعدم الفحص، وللحصول على 
 الذھاب إلى أي مكان آخر. تأكد من ارتداء كمامة. 

 ؟ COVID-19 ماذا يحدث بعد ثبوت إصابتي بـ 
على اتصال ستتحدث معك وزارة الصحة عن األشخاص الذين كنت على اتصال بھم. سیتواصلون مع األشخاص الذين يعتبرون  

 یش معك. بھم وسیسجلون المكان الذي تعزل به ومن يع  وثیق

إذا  1800 675 398ستبقى وزارة الصحة على اتصال بك بانتظام ويمكنك دائًما االتصال بنا على الخط الساخن لفیروس كورونا 
كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافیة أو لديك أي أسئلة أخرى حول الحفاظ على سالمتك وبصحة جیدة. يجب أن تبقى في عزلة  

 وزارة الصحة.  حتى تحصل على تصريح إخالء من  

 ھل سأحتاج إلى الفحص مرة أخرى؟ 
 قبل خروجك من العزل، قد تطلب منك وزارة الصحة أن تخضع للفحص مرة أخرى إذا كنت من األشخاص الذين: 

 يعانون من نقص المناعة بشكل كبیر (لديھم جھاز مناعي ضعیف وعرضة للعدوى)   •
 راض مستمرة  كانوا مرضى  بشكل  يتطلب دخولھم المستشفى ولديھم أع  •
 تسمى "ساللة مثیرة للقلق".  COVID-19لديك ساللة من  •

 ؟ COVID-19متى يمكنني مغادرة العزل بعد ثبوت إصابتي بـ 
يجب أن تعزل حتى تحصل على تصريح إخالء من وزارة الصحة. سیتصل بك موظف من وزارة الصحة لیشرح لك ما يعنیه ھذا  

 زارة الصحة بعد ذلك بانتظام. واإلجابة على أي أسئلة لديك. ستتصل بك و
  

tel:1800675398
tel:1800675398
tel:1800675398
https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19#who-is-a-close-contac
https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19#who-is-a-close-contac
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 ستجري وزارة الصحة تقییًما وتقرر ما إذا كان يمكن إنھاء عزلك. يعتمد التقییم على: 

 مدة الوقت منذ بدء األعراض   •
 مدى حدة المرض  •
 إلى أي مدى تحسنت أعراضك  •
 ما إذا كان لديك جھاز مناعي ضعیف عرضة للعدوى (نقص المناعة) •
 تسمى سالسة مثیرة للقلق  COVID-19لديك ساللة من  •
 نتائج أي فحص طلبت منك وزارة الصحة الخضوع له.  •

ستمنحك وزارة الصحة تصريح إخالء كتابي يفید بأنك لم تعد مطالبًا بالعزل. ستتمكن بعد ذلك من العودة إلى أنشطتك العادية بما 
 يتماشى مع أي قیود مفروضة في موقعك. 

 ى يتم منحك تصريح إخالء. يجب أن تستمر في العزلة حت

 كیف أعرف ما إذا كان لدي ساللة مثیرة للقلق؟ 
التي قد تنتشر بسھولة أكبر ألشخاص آخرين، أو تنقل  COVID-19مثیرة للقلق ھو نوع من فیروسات  الساللة المثیرة للقلق

، ولكن ھذا ال يعني بالضرورة أنك ستصاب بالمرض أو تحتاج إلى عالج. أصبحت  العدوى لألشخاص لفترة أطول أو تزيد من مرضھم
 شائعة في الخارج.  COVID-19ھذه السالالت  من 

لديك، بما في ذلك ما إذا كانت أحد    COVID-19فسیتم أيًضا فحص عینتك لمعرفة نوع سالسة ، COVID-19ت اصابتك بـ إذا ثبت
 السالالت المثیرة للقلق 

 ستعلمك وزارة الصحة إذا كان لديك نوع من الساللة المثیرة للقلق. 

 ما الفحص الذي يتم إجراؤه للسالالت المثیرة للقلق؟ 
من الفیروس المثیر للقلق، فستطلب منك وزارة الصحة إجراء المزيد من الفحوصات للتحقق مما إذا كنت ال  إذا كان لديك ساللة 

 تزال ناقل للعدوى قبل أن تتمكن من إنھاء العزلة.  

في جسمك. قد يُطلب منك أيًضا  COVID-19سیُطلب منك أخذ مسحة أخرى لألنف والحنجرة لمعرفة ما إذا كان ال يزال لديك 
 . COVID-19فحص دم لمعرفة مدى نجاح جسمك في مقاومة عدوى  إجراء

،  ستخبرك وزارة الصحة بموعد إجراء ھذه الفحوصات. يحدث ذلك عادًة في نھاية فترة العزلة. اعتماًدا على نتائج ھذه الفحوصات
 قد يلزم إجراؤھا مرة أخرى الحًقا. 

 إذا كان لدي ساللة مثیرة  للقلق؟  العزلمتى يمكنني ترك 
 لديك، يجب علیك العزل حتى تزودك وزارة الصحة بتأكید كتابي بأنه يمكنك ترك العزل.   COVID-19بغض النظر عن نوع ساللة 

يوًما على األقل بعد بدء ظھور األعراض أو من وقت الفحص إذا لم   14إذا كان لديك ساللة مثیرة للقلق، فیجب علیك العزل لمدة 
 الصحة متى يمكنك التوقف عن العزل.  تكن لديك أعراض. ستخبرك وزارة

يوًما في حال لم تكن على ما يرام أو أن الفحص الذي تم خالل نھاية فترة العزل الخاصة بك  14ستحتاج إلى العزل ألكثر من  
 لآلخرين.   COVID-19يظھر أنك قد ال تزال قادًرا على نشر 

 العودة إلى أنشطتك العادية بما يتماشى مع القیود الحالیة.بمجرد حصولك على تصريح إخالء كتابي من وزارة الصحة، يمكنك 
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 كیف تحافظ على سالمتك 
يجب أال تغادر منزلك أو مكان إقامتك، باستثناء طلب العناية الطبیة أو الحصول على رعاية طبیة أو إمدادات طبیة أو إجراء فحص 

COVID-19  .في حاالت الطوارئ أو للھروب من حاالت العنف األسري 

اعزل نفسك عن األشخاص اآلخرين في منزلك بالبقاء في غرفة منفصلة أو االنتقال إلى مسكن منفصل. خیارات اإلقامة  •
 متاحة إذا كنت ال تستطیع االنفصال عن األشخاص اآلخرين في منزلك. 

 اغسل يديك و قم بتغطیة وجھك عن العطس أو السعال.  •
الجراحیة (استخدام مرة واحدة) إذا كنت في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين وحافظ  ارتِد كمامة طبیة تستخدم للعملیات  •

 متر بعیًدا قدر اإلمكان.  1.5على مسافة 
 استخدم حماًما منفصالً.  •
 تجنب مشاركة األدوات المنزلیة (بما في ذلك األطباق واألكواب وأدوات المائدة).  •
 واألبواب ولوحات المفاتیح والحنفیات والمقابض). نظف األسطح المنزلیة (أسطح المكتب   •
 تخلص من األشیاء الملوثة مثل القفازات والكمامات في سلة مھمالت مبطنة.   •
أو مصرًحا له بالدخول بموجب القانون، أو إذا كنت  ال تستقبل زوار داخل منزلك أو مكان إقامتك ما لم يكن ھذا الشخص مخوّل •

 بحاجة إلى مساعدة من أجل: 
 سباب طبیة أ –
 حالة طوارىء  –
 خدمات ذوي اإلحتیاجات الخاصة، أو  –
 الرعاية الشخصیة أو المساعدة المنزلیة بسبب سنك أو إعاقة أو حالة صحیة مزمنة.  –

 ال تنطبق ھذه القیود على سكان دور رعاية المسنین.  
يتم ذلك عن طريق األصدقاء أو العائلة   عندما يكون ذلك ممكًنا، يجب توصیل اإلمدادات الطبیة إلى المكان الذي تعزل فیه. قد •

. يجب أال يدخل أي شخص يقوم  المجلس المحلي الخاص بك ، بما في ذلك مجموعة من الخدمات األخرىأو عن طريق 
 بتسلیم ھذه األشیاء إلى منزلك أو اإلختالط بك. 

خروج إلى حديقتك أو شرفتك أو ساحة الفناء الخاصة بك. ال يمكنك  إذا كنت تعیش في منزل أو شقة خاصة، فیمكنك ال  •
الذھاب إلى حديقة أو منطقة باحة تشاركھا مع أسر أخرى، مثل حديقة مشتركة أو باحة في مبنى سكني أو أي نوع آخر  

 من أماكن اإلقامة. 

 الفم بدالً عن ذلك. ، فاستخدم كمامة وجه محكمة تغطي األنف وخاصة بالعملیات الجراحیةإذا لم يكن لديك كمامة طبیة  

أن يجلبوا لك الطعام أو الضروريات األخرى وأن يتركوھا عند الباب   بالعزلاطلب من األصدقاء أو العائلة الذين لیسوا مطالبین 
 األمامي لتأخذھا الحًقا. 

ابق في المنزل وحافظ  دوالًرا إذا غادرت المنزل لسبب غیر مسموح به أثناء مطالبتك بالعزل.  4,957قد يتم تغريمك ما يصل إلى 
 على سالمتك. 

 راقب أعراضك 
 إذا بدأت تشعر بتوعك أو ساءت أعراضك ولكنھا لیست خطیرة، فاتصل للحصول على المشورة بـ: 

 أيام في األسبوع  7، ساعة  24يعمل على مدار  -  1800  675 398الخط الساخن الخاص بفیروس كورونا على  •
 ). GPطبیبك ( •

واطلب سیارة إسعاف. تأكد من إخبارھم بأنك مصاب بـ   000خطیرة، مثل صعوبة التنفس، فاتصل برقم إذا كانت لديك أعراض 
COVID-19   .وأنك في العزل 

يجب أن يخضعوا للفحص ويُعزلوا. ستخبرھم وزارة   -مھما كانت خفیفة  -إذا ظھرت أعراض على أي شخص آخر تعیش معه 
 الصحة متى يمكنھم التوقف عن العزل. 

  

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/ongoing-support-during-coronavirus-covid-19/getting-medicines-during-coronavirus-covid-19-restrictions#home-delivery-of-medicines
https://knowyourcouncil.vic.gov.au/
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 بصحتك   اعتني 
 قد يكون العزل أمًرا صعبًا، خاصة بالنسبة لألطفال.  

 رتب مع صاحب العمل لمواصلة العمل من المنزل، إذا كنت على ما يرام.   •
 قدم الدعم لطفلك في التعلم من المنزل. الوصول إلى الموارد متوفرة عبر اإلنترنت.  •
اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي. تحدث عن تجربتك في  ابق على اتصال مع العائلة واألصدقاء عبر الھاتف أو البريد  •

 يمكن أن يساعد ذلك في التقلیل من القلق المفرط.  -العزل 
 تذكر أن العزل لن يستمر لفترة طويلة.   •
مقاطع  بما في ذلك النصائح حول النوم والصحة العامة وممارسة الرياضة في المنزل. تتوفر  -احصل على الموارد عبر اإلنترنت  •

 >. Wellbeing Victoria  >victoria-https://www.together.vic.gov.au/wellbeing الفیديو في 

 إذا كنت ال تتأقلم ، تحدث إلى طبیبك أو اتصل بـ: 

  13 14 11ھاتف رقم:>، https://www.lifeline.org.au<  (Lifeline Australia)اليف الين أسترالیا •
 خدمة دعم األزمات التي تقدم الدعم في أي وقت.  

 1300 422  636ھاتف رقم: >، https://www.beyondblue.org.au<  (Beyond Blue) بیوند بلو •
 إنھم يقدمون مساعدة متخصصة لألشخاص في فترة العزل.   

 1800  551 800ھاتف رقم: >، https://www.kidshelpline.com.au< (Kids Helpline) خط مساعدة األطفال •
 خدمة استشارية مجانیة وسرية للصغار و الشباب.  

 الدعم متوفّر
أو قاموا بمخالطة حالة  COVID-19دوالر لمرة واحدة لدعم العمال المؤھلین من والية فیكتوريا الذين لديھم   1,500يتوفر مبلغ 

  Pandemic Leave Disaster Payment دفعات أجازات الكوارث الوبائیة، قم بزيارة موقع  مؤكدة. للحصول على معلومات
>https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment .< 

مساعدة من األصدقاء أو  تتوفر حزم اإلغاثة في حاالت الطوارئ مع الطعام واألغراض الشخصیة إذا لم تتمكن من الحصول على 
 العائلة. 

الحجر  للحصول على معلومات حول حزم الدعم واإلغاثة في حاالت الطوارئ أو المساعدة في الحصول على البقالة، تفضل بزيارة 
أو اتصل بالخط الساخن لفیروس  > covid-coronavirus-quarantine-.vic.gov.au/selfhttps://www.dhhs-19<  الصحي والعزل

 أيام.  7ساعة و   24يعمل على مدار  - 1800 675 398كورونا على  

 معلومات لمقدمي الرعاية وأفراد األسرة اآلخرين  
فھناك بعض األشیاء المھمة التي يجب علیك القیام بھا للحفاظ على  ،COVID-19إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة المصاب بـ 

 سالمة كل من في منزلك: 

 تأكد من بقاء الشخص في غرفة واحدة بعیًدا عن األشخاص اآلخرين.  •
 حیثما أمكن ذلك.  ،تأكد أن أبواب غرفتھم مغلقة والنوافذ مفتوحة •
 حافظ على عدد مقدمي الرعاية إلى الحد األدنى.   •
 ديك دائًما بالماء والصابون أو استخدم معقم الیدين قبل وبعد دخول الغرفة. اغسل ي  •
 افصل الصحون وأدوات الطعام الخاصة بالمريض عن باقي أفراد األسرة.  •
ارتِد قناع وجه يستخدم بالعملیات الجراحیة (يُستخدم مرة واحدة) عندما تكون في غرفة المريض. إذا لم يكن لديك كمامة  •

 ، فاستخدم كمامة وجه محكمة تغطي األنف والفم بدالً عن ذلك. تطبیة للجراحا
 قم بتنظیف وتعقیم األسطح كثیرة اللمس بانتظام مثل أسطح الطاوالت واألبواب ولوحات المفاتیح والصنابیر والمقابض.  •
 . تخلص من المناديل واألقنعة في كیس بالستیكي محكم اإلغالق وضعھا في النفايات المنزلیة المعتادة  •
على أعلى درجة حرارة للنسیج باستخدام المنظفات   ارتِد كمامة وقفازات عند غسل المالبس. ال تھز الغسیل وإغسل •

المعتادة. اتركه يجف تماًما. اغسل يديك جیًدا بالماء والصابون أو استخدم معقم الیدين بعد غسل المالبس. 
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OFFICIAL 

 ال تستقبل زواًرا ما لم يكن مصرًحا لھم أو يسمح بھم القانون، أو تحتاج لھم للقیام بما يلي:  •
 أسباب طبیة   –
 حالة طوارىء  –
 خدمات ذوي اإلحتیاجات الخاصة، أو  –
 الرعاية الشخصیة أو المساعدة المنزلیة بسبب السن أو إعاقة أو حالة صحیة مزمنة.  –

 ال تنطبق ھذه القیود على سكان دور رعاية المسنین. 
 . COVID-19تأكد من إخبار أي زائر يقدم خدمة أساسیة أن الشخص الذي تقوم على رعايته مصاب بـ  •

 راقب األعراض 
 إذا بدأت تشعر بتوعك أو ساءت أعراضك ولكنھا لیست خطیرة، فاتصل للحصول على مشورة بـ: 

 أيام في األسبوع  7ساعة ،  24يعمل على مدار  -  1800  675 398الخط الساخن الخاص بفیروس كورونا على  •
 ). GPطبیبك (  •

ارة إسعاف. تأكد من إخبارھم بأنك مصاب بـ واطلب سی  000إذا كانت لديك أعراض خطیرة، مثل صعوبة التنفس، فاتصل برقم 
COVID-19    .وأنك في عزل 

يجب أن تخضع للفحص والعزل.   -مھما كانت خفیفة  -إذا كنت أنت أو أي شخص آخر تقوم برعايته يظھر علیه أي من األعراض 
 ستخبركم وزارة الصحة متى يمكنكم التوقف عن العزل. 

 األعراض التي يجب االنتباه لھا ھي: 

 حمى  •
 قشعريرة أو تعرُّق.  •
 سعال •
 إلتھاب الحلق  •
 ضیق التنُفس  •
 سیالن األنف  •
 فقدان أو تغیر حاسة الشم أو التذوق  •

 قد يعاني بعض األشخاص أيًضا من الصداع وألم في العضالت وانسداد األنف والغثیان والقيء واإلسھال. 

وئیًا  ض QRللحصول على معلومات بلغات أخرى، امسح رمز االستجابة السريعة  
 COVID-19أو قم بزيارة معلومات مترجمة حول 

 >https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-
disease-covid-19 .< 

 ألية أسئلة 
 ساعة)   24(  1800 675  398الخط الساخن الخاص بفیروس كورونا   
 لحاالت الطوارئ فقط Triple Zero (000)يرجى االحتفاظ بـ  

 

إذا  National Relay Service 13 36 77باستخدام  1300  651 160لتلقي ھذا المستند بشكٍل آخر، اتصل بالرقم 
 >.Public Health  >public.health@dhhs.vic.gov.au لزم األمر، أو
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