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 ۲۰۲۱ آذار مارس ۱۱ -ر اتیسف بلدیة في حول كورونامعلومات 
 

 48قبل أقل من  covid-19الشخص الذي كان على اتصال بشخص مصاب بفیروس الشخص الذي كان على اتصال وثیق ھو 
دقیقة أو في  15من مترین ألكثر من  ألقربكان على مسافة الذي  ساعة من ظھور األعراض األولى على الشخص المصاب ، و

 مع المصاب. مباشر جسدي حال كان ھناك اتصال

الیوم السابع بعد آخر و الى مارس ،  11یوم الخمیس  على اتصال وثیق اختبار نفسھ اعتباًرا منكان  ممن طُلب من كل شخصلقد 
الحجر الصحي. إذا لم كن بعدھا الخروج من حالة في الیوم السابع سلبیة ، فیماالختبار اتصال مع الشخص المصاب. إذا كانت نتیجة 

 أیام بعد آخر اتصال مع الشخص المصاب. 10في الحجر الصحي لمدة  على المرء االلتزام ، فیجب یتم اجراء الفحص

 حيالص االنتظارحجر 
" حتى  حجر االنتظار " الىالحجر الصحي  بالعدوى و الذي تم دخولھ في حالةكل شخص یعیش مع شخص مصاب  یخضعیجب أن 

األزواج  . أال یذھب األطفال وعلى سبیل المثال . ھذا یعنيكوروناإجابة على اختبار او ذلك المصاب یتلقى الشخص الذي یعیش معھ 
الحجر الصحي تم وضعھم في ألولئك الذین  التعلیماتالمدرسة أو العمل. یجب علیك اتباع نفس الزوجات إلى روضة األطفال أو  /

 القائمة أدناه. قرأا -بسبب العدوى 

 ؟ ماذا یعني أن تكون في الحجر الصحي
 : ، یجب علیكبسبب العدوى عندما تكون في الحجر الصحي 

 في منزلك. أن تلتزم• 

 اآلخرین في المنزل. بین حافظ على مسافة بینك وأن ت• 

 ال تذھب إلى العمل أو المدرسة أو روضة األطفال.أن • 

 .على المستوى المحليال حتى  و –ال تسافر أن • 

 فیھا االبتعاد عن األشخاص اآلخرین بالمسافة الالزمة. علیك ال تتواجد في أماكن یصعبأن • 

 ). الحافالت ال تستقل وسائل النقل العام (أن • 

المقاھي. إذا لم یكن لدیك خیار آخر ، یمكنك الذھاب في  الصیدلیات و تتواجد في األماكن العامة مثل المحالت التجاریة وال أن • 
 اآلخرین. بینك و بینالمتجر أو الصیدلیة. تأكد من الحفاظ على مسافة آمنة  الىالضروریة  الحاالت

 غیر أولئك الذین یعیشون معھم. اصدقاء ممن یلعبون معھم ال ینبغي أن یكون لدى األطفالو زوار. ال تستقبلال أن • 

ال تتردد فـ ،  على األطفال و الشباب الصغار اللعباآلخرین.  بینك و بینالخارج ، لكن حافظ على مسافة جیدة  الى الذھابیمكنك 
 اللعب مع األطفال مرة واحدة على األقل في الیوم. في الخروج و

 آمنة. رقبضائع بطالاستالم  حلوًال جیدة للتسوق عبر اإلنترنت أو توصیل الطلبات للمنازل أو أنظمةتمتلك العدید من المتاجر 

 

 

 .عندما تكون في مرحلة ما قبل مالحظة ظھور األعراض علیكالنقطة األساسیة ھي أنھ ال یجب أن تنقل العدوى لآلخرین 

 ؟العزل الصحي ماذا یعني أن تكون في 
 ظھرت علیك األعراض. كنت في الحجر الصحي واذا أو  covid-19إذا تم تشخیص إصابتك بـ  فیما حيخضع للعزل الصیجب أن ت

 : لمن ھم في العزل المنزلي



الشرفة /  علىفي حدیقتك الخاصة أو  تواجدلكن یمكنك أن ت عدم الخروج ، و یجب علیك البقاء في المنزل في جمیع األوقات و• 
 / التراس الخاص بك. البلكون

 یجب أن یساعدك اآلخرون في المھام الضروریة.• 

 على بعد مترین على األقل من األشخاص الذین تعیش معھم. ىیفضل أن تبق• 

ً  حمام و ةیجب أن یكون لدیك غرف•  ، بما في ذلك المنشفة  فقط . استخدم مستلزمات الحمام الخاصة بكخاص إذا كان ذلك ممكنا
 الخاصة بك.

 لتجنب إصابة اآلخرین في المنزل.بطریقة صحیحة السعال  نظافة الیدین و یجب أن تكون حریًصا في• 

 .تتواجد فیھاتلمسھا او ، خاصة األماكن التي  جیداً باستمرارتنظیف المنزل مھم ، اغسلھ • 

 أعراض اإلصابة
 ألخرى مثل نزالت البرد والتھاب الجھاز التنفسي احالت في  ھي نفسھا األعراض الشائعة covid-19األعراض األكثر شیوًعا لـ 

 حاسة التذوق وفي ضعف ب أن تصابشائع أمر اإلنفلونزا. كثیر من الناس یصابون بالسعال و / أو الحمى. باإلضافة إلى ذلك ، فھو 
 .بصعوبات تنفسیةیصاب البعض یمكن ان آالم العضالت. في النھایة ،  الخمول و الصداع و الشم و

ً  بعدھا مباشرة ظھور األعراض و مباشرة األیام التي تسبق أكثر فيعدوى  یشكل الشخص مصدر . ھذا ینطبق على كل من ایضا
 فیروسات الجھاز التنفسي األخرى. فیروس كورونا و

بالھاتف أن تتصل  الحجر الصحي و لتزم بقواعدإذا أصبت أنت أو أحد أفراد األسرة بأي من ھذه األعراض ، فمن المھم أن ت
 .ألجراء االختبارات الخاصة بفیروس كورونا للحصول على موعدالمخصص لألستفسارات 

 المركز الخاص بـ كورونا
 : . ساعات العمل بمركز كورونا00 74 75 52 إذا كانت لدیك أسئلة حول االختبار ، فیمكنك االتصال بمركز كورونا على ھاتف

 .15:00 و حتى 12:00من  و 11:00 و حتى 08:30 من الساعة:  الجمعة إلى -اإلثنین من 

 .األحد السبت والمركز مغلق في أیام 

خالل  كورونا) أو عن طریق االتصال بمركز  عاًما 12للجمیع فوق  (ة الجراء األختبار إلكترونیبطریقة  یمكن أیًضا حجز موعد
 كورونا ھنا إلجراء اختباراحجز موعًدا ساعات العمل. 

على موقعھا على اإلنترنت حیث یمكنك قراءة  المعلومات الخاصة بالتطعیم ا وبتحدیث المعلومات حول كورون تیسفارقامت بلدیة 
 ؛ ھنا المزید

https://www.tysver.kommune.no/coronavirus/koronavirus/koronavirus 

 

  
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/information-in-other-languages/  

 
https://youtu.be/QcO8QVU6178   
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