
 أحد افراد العائلة يجب ان يخضع لفحص كورونا.
 ما هي طريقة التصرف؟ 

 
 
 
 
 
 
 

التابع للمقاطعة :  لإلجابة على االسئلة إتصلوا بهاتف خدمة المواطنين  
04821 / 888730 

 (المعلوات باللغة االلمانية فقط.)

  يتوجب بقاء الشخص المفحوص في البيت حتى ظهور نتائج الفحص. عادةً تظهر النتائج المختبرية بعد مرور ثمانية
  واربعون ساعة.                                                                                                                

 رض االمر على رئيسك في العمل، لتعرف اذا كان عليك الذهاب الى العمل او البقاء إذا لم يكن لديك أية أعراض إع  

  البيت.                                                                                                                       في 

 واالنف لحين ظهور نتائج الفحص المختبري.               إذا توجب عليك الذهاب الى العمل ننصح بوضع غطاء الفم    

 طبيعية                                                         بادئ االمر يستطيع زمالئك بالعمل التصرف بصورة          
 

 

  نتيجة فحص كورونا سلبية  نتيجة فحص كورونا إيجابية 

  ًسيقوم مكتب الصحة بإجراء الحجر الصحي للشخص المفحوص إيجابيا
من عائلتك. هذا االجراء يكون بادئ أالمر شفهياً عبر الهاتف وبعدها      
 تستلم االجراء بالبريد.                                                        

  في المكان على القدر المستطاع ينبغي لك االبتعاد عن الشخص المصاب
       والزمان.                                                                 

  في إطار إجراءات التدقيق والبحث عن سلسلة العدوى الهاتفية سيجري
                إخبارك إذا كان سيتم وضعك تحت الحجر الصحّي.         

  إذا تم وضعك تحت الحجر الصحّي، من فضلك قم باخبار رئيسك بالعمل
 على الفور.                                                                     

                      .يجرى لك فحص كورونا فقط اذا نشأت لديك أعراض 

 اد أسرتك سلبياً، ال إذا كان الفحص المختبري الحد افر
تُعد من االشخاص المعرضين بشدة لخطر االصابة.  
بعد االلتزام باالجراءات الصحية كاالبتعاد عن االخرين 

بإمكانك مزاولة حياتك بصورة طبيعية.                  
  

  

فحصيّ  نتيجة  
 SARS-CoV-2 

 إيجابية
  ً  الحجر الصحّي يبقى قائما
 توجد مراقبة صحية 

  منتظمة       

 

  يقوم مكتب الصحة بمتابعة
سلسلة العدوى واالشخاص 

الذين ربما يتوجب عليهم 
 ايضاً الحجر الصحّي       

  االشخاص الذين إتصلت
بهم وظهرت عليهم 

جرى لهم فحص أعراض يُ 
  مختبرّي 

SARS-CoV-2   فحصيّ  نتيجة
 سلبية

 الحجر الصحّي يبقى قائم    

 ن ع ينبغي مواصلة االبتعاد
        في المصاب الشخص

المكان والزمان    

  أجري لك الفحص المختبري لكورونا إذا
وكان إيجابياً، يتوجب عليك البقاء طوال 
الوقت في البيت حتى يقوم مكتب الصحة 

برفع إجراءات الحجر الصحّي.) على 
أقرب تقدير عشرة أيام بعد بداية المرض، 

مسار المرض(. ال يوجد فحص  وحسب
مختبرّي ثانّي. رفع الحجر الصحّي يتم 

عدها بريدياً             أوالً هاتفياً وب   
 

 إذا توجب عليك وبإيعاز من مكتب الصحة 
كشخص سليم ولكن على إتصال مباشر 

، بشخص مصاب إجراء فحص كورونا
إعتمد من فضلك على تعليمات مكتب 

   الصحة.                             
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