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معلومات ألفراد األسرة المخالطين

معلومات للذين تخالطوا بشخص مصاب بفيروس كورونا /كوفيد
 19وتم تضمينهم اآلن في خريطة تتبع العدوىلقد تم تحديدك من ضمن المخالطين لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد والذي يسبب مرض
كوفيد .19-لم يتم تحديد إصابتك بالمرض أو بأن تكون ناقالً للعدوى ،لكن ربما تكون العدوى قد انتقلت
إليك مما يجعل من الممكن أن تصبح مريضًا بالفيروس وبالتالي تصبح معديًا لآلخرين.

عند اإلصابة بمرض كوفيد 19-يصبح الشخص معديًا من وقت ظهور األعراض لدى المريض.عادة ما
تكون العدوى خفيفة تصاحبها أعراض خفيفة في المجاري التنفسية وحمى ،لكن البعض يصابون بمشاكل في
التنفس ويصبحون بحاجة إلى الرعاية الطبية في المستشفى .يمكن أن يصاب بعض األشخاص أيضًا بآالم في
العضالت والتهاب الحلق والصداع واضطرابات في البطن مع اإلسهال .يستغرق األمر من يومين إلى 14
يو ًما من وقت إصابة الشخص بالمرض حتى يصبح الشخص مريضا ً (فترة الحضانة) .المدة األكثر شيوعًا
هي خمسة أيام .يصبح األشخاص غير قادرين على نقل العدوى بعد حصولهم على الرعاية الطبية أو بعد
الرعاية الذاتية في المنزل بحسب ما يلي:





بعد مرور  7أيام على األقل منذ ظهور األعراض باإلضافة إلى مرور  48ساعة على األقل
يكون خاللها الشخص خال تماما ً من الحمى ويكون يشعر بتحسن عام على صحته.
إذا شعر الشخص بالتعافي بعد مرور  7أيام على األقل منذ ظهور األعراض وعندما تكون
الحمى قد اختفت وأن يكون الشخص قد شعر بالشفاء من المرض لمدة  48ساعة ،حتى لو كان ال
يزال يعاني من أعراض تنفسية خفيفة (مثل السعال الجاف).
بالنسبة للمقيمين في دار المسنين أو لمتلقي الرعاية المنزلية /أو للمرضى ،فيكونوا غير ناقلين
للعدوى بعد مرور  14يو ًما.

تنتقل عدوى مرض كوفيد 19-من خالل الرذاذ والتالمس.عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل ،تتشكل
قطرات معدية في الهواء .وبالتالي يمكن للشخص الذي يقف قريبًا أن يصاب بالعدوى .وعندما تسقط هذه
القطرات على األسطح أو األشياء ،فيمكن أيضًا أن تنتقل العدوى من هنا ،عادة من خالل اليدين .من أجل أن
تنتقل إليك عدوى مرض كوفيد ،19-يجب أن تنتهي تلك المواد المعدية في األغشية المخاطية للعيون أو
األنف أو الفم .تعتبر المواد المعدية حساسة للمنظفات الشائعة مثل الصابون السائل ومعقمات األسطح
صا
المستخدمة في أقسام الرعاية الصحية .لذلك ومن أجل تفادي اإلصابة بالعدوى ،من المهم أن تكون حري ً
على نظافة يديك (غسل يديك) وتجنب لمس وجهك (العينين واألنف والفم) إذا كانت يديك غير مغسولتان.
قم باتباع اإلرشادات التالية لتجنب نشر العدوى:
 احرص على اتباع إجراءات النظافة الجيدة :اغسل يديك بشكل متكرر بالماء الدافئ
والصابون وقم بالسعال في طية الذراع أو المنديل .استخدم معقم اليدين عند الحاجة .ال
تسعل باتجاه اآلخرين.
 حافظ على المسافة :حافظ على مسافة مترين تقريبًا بينك وبين اآلخرين وذلك كلما
استطعت ذلك.

611 88 Nyköping
الرقم الضريبي232100 – 0032 :
الصفحة )3(1

Repslagaregatan 19
البريد اإللكترونيpost@regionsormland.se :

Region Sörmland
هاتف0155-24 50 00 :

التاريخ اإلصدار 5

طبيب مكافحة العدوى

2020-12-01

 ال توجد أعراض :قد أظهرت التجارب بأنه يمكن أحيانًا نقل العدوى إلى اآلخرين قبل
يوم واحد من بداية ظهور األعراض .لذلك عليك المحافظة على المسافة والتنبه ألي
أعراض خالل مدة الـ  14يو ًما المقبلة .تجنب بشكل تام مقابلة األشخاص ممن هم فوق
ّ
سن  70عاماً.

 إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد ( 19-انظر أعاله) :تجنب مقابلة
أشخاص غير أولئك الذين يعيشون معك في المنزل .انظر النص أعاله
بخصوص الفترات الخاصة بمتى تكون غير ناقل للعدوى .خالل هذا الوقت ال
يجوز لك السفر بوسائل النقل العام مثل الحافلة أو التاكسي أو الطائرة ،سواء
في داخل السويد أو خارجها.
 إجراء الفحص عند ظهور األعراض :قم بطلب الفحص من خالل  1177.seواتبع
التعليمات .هنا يمكنك حجز الفحص الذاتي من خالل مندوبين عنك في الصيدليات أو
من خالل محطات أخذ العينات أو من خالل التوصيل إلى المنازل .قد يكون هناك
توجيهات جديدة قد صدرت عن وحدة أخذ العينات ،اتبع هذه التوجيهات.

 في حاالت األعراض الشديدة والطارئة :إذا ظهرت عليك أعراض شديدة طارئة
وتحتاج إلى رعاية طبية ،يجب عليك االتصال بدليل الرعاية  1177على رقم
الهاتف  .1177أخبرهم بأنك قد تخالطت بشخص مصاب بمرض كوفيد.19-
ال تقم أبدًا بالذهاب إلى المستشفى أو أي مركز صحي دون االتصال أوالً.
 األشخاص الذين يعيشون معك في نفس المنزل :يجب أال يذهب أفراد أسرتك إلى
العمل أو المدرسة أو الروضة أو إلى أي أنشطة ترفيهية .عليهم االمتناع عن الذهاب
إلى العمل والمدرسة والروضة واألنشطة الترفيهية لمدة  7أيام على األقل بعد تاريخ
إجرائك للفحص .يجب على األشخاص الذين يبلغون من العمر  16عا ًما وما فوق أن
يجروا فحص كوفيد19-خالل  7-5أيام حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض.
 إذا كانت النتيجة سلبية ،يمكنهم العودة إلى العمل والمدرسة واألنشطة الترفيهية ولكن
عليهم توخي الحذر والحفاظ على المسافة بينهم وبين اآلخرين .كما عليهم تجنب االلتقاء
بأشخاص من خارج األسرة لمدة  7أيام إضافية.
 ال يلزم إجراء فحص جديد واتباع قواعد سلوكية جديدة للشخص الذي ليس لديه
أعراض والذي أصيب بعدوى كورونا والتي تم تشخيصها من خالل الفحص المدعو
 PCRخالل األشهر الستة الماضية.
 في حال كان لديك أسئلة عامة حول مرض كوفيد :19-اتصل على الرقم  113 13إذا
لم يكن لديك أية أعراض ،ولكن لديك أسئلة عامة حول مرض كوفيد .19-المعلومات
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