
وس كورونا المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة -2-    ورقة معلومات - فير

لي الصحي الخاضع للرقابة الذاتية
ز  الحجر الميز

 
 

ي 
ز
ي سالمتك الشخصية والسالمة العامة.  ال يمكن استبعاد إصابتك بالعدوى. من أجل منطقة خطرةكنت تتواجد ف

ز
، عليك أن تدخل ف

لي الخاضع للمراقبة الذاتية الحجر
ز التالية للنقاط واالمتثالبشكل طوعي من وجهة نظر سلطة رسمية  الصحي المنز  

 
 

❗  

كبعد العودة من منطقة خطرة إل البلد، ال   تنر
ي تحددها 

ة الفصل التر لك لفنر ز شقتك أو منز
ي منطقتك 

ز
)إدارة السلطة اإلدارية المسؤولة ف

 الناحیة / دار البلدیة)

❗  

، يمكنك حماية  ي حالة االتصال المباشر
ز
ف

 رفقائك من البشر من خالل ارتداء قناع
FFP2  

مي   2حافظ عىل مسافة تحدث تبلغ   
 

❗  

تستقبل الزيارات. ال ُيسمح باالتصال ال 
ز إال إذا كانت  هناك حاجة بأشخاص خارجيير

  طبية
❗  

م )بمعق لليدينبشكل متواصل  التعقيم 
غسل موىص به من قبل الصيدلية( أو 

عىل  ثانية 20اليدين بالصابون لمدة 
األقل. استخدم المنشفة الخاصة بك أو 
ي تستخدم لمرة واحدة فقط

  المناشف الت 

❗  

ي اليوم
ز
ز ف  تحقق من درجة حرارة جسمك مرتي 

)خاصة السعال  أعراض للمرضواحذر من أي 
وضيق التنفس والحىم وسيالن األنف والفقدان 

ئ لحاسة التذوق / الشم( خالل األيام  المفاج 
 القليلة القادمة

❗  

م بآداب السعال وتنظيف األنف  ز )عىل  النر
سبيل المثال، إذا كنت تسعل أو تعطس، قم 

تغطية فمك وأنفك بمنديل وقم برميه عىل ب
ي حاوية نفايات منفصلة ومغلقة، ثم

 ا الفور فز
 غسل يديك)

❗  

يرجى تدوين اتصاالتك االجتماعية ودرجة 
ي منها. حرارة جسمك وأي أعراض تعان

 احتفظ بمذكرات حول هذا )القائمة المرفقة( 
❗  

بتنظيف المرحاض وحوض غسيل قم 
ومقابض األبواب  اليدين وصنابن  المياه

ي 
ز
وأسطح التالمس المماثلة عدة مرات ف

باستخدام مواد التنظيف المتاحة  اليوم
 تجارًيا

❗  

شخاص آخرين، فحاول إذا كنت تعيش مع أ
ي غرف منفصلة جيدة التهوية

ز
. بشكل البقاء ف

عام وقدر اإلمكان، يجب إبقاء الشخص الذي 
ا عن أفراد األشة 

ً
اآلخرين يمكن االتصال به بعيد

من حيث الوقت والمكان )مثل تناول وجبات الطعام بشكل 
)
ً
 منفصل؛ استخدام منفصل للحمامات، إذا كان ذلك متاًحا

 

❗  

يرجى االتصال عىل الفور بالنصيحة 
( إذا 144) اإلسعاف( أو 1450)الصحية 

ي الشعور بالمرض أو ظهرت عليك 
بدأت فز

ي الجهاز التنفسي )انظر 
أعراض عدوى فز

( أو احتجت إل مساعدة طبية ألي أعاله
تأكد من أن تذكر عىل الهاتف أنك كنت عىل سبب آخر. 

وس كورونا المتالزمة  اتصال ضيق بشخص مصاب بفن 
من فضلك ال تذهب إل . التنفسية الحادة الوخيمة

 الطبيب أو المستشفز بمبادرة منك
. 

❗  

ي حالة حدوث األعراض المذكورة أعاله، 
فز

ا إبالغ السلطة الصحية المسؤولة 
ً
 يرجى أيض

ي 
ي أيام األسبوع خالل ساعات العمل، وفز

فز
عطالت نهاية األسبوع، يتم إرسال إشعار 

ي يوم العمل التالي 
 متأخر فز

 

❗  

ل )مكان العزلة(  ز ال يجوز ترك الشقة / الميز
PCR ورية للغاية الختبار  إال للمدة الضز

وس   كورونا أو اختبار المستضد لـفير
 المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
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  النفايات من والتخلص والغسيل التنظيف حول نصائح

المرحاض وحوض غسيل اليدين وصنابير المياه ومقابض األبواب وأسطح التالمس المماثلة عدة  قم بتنظيف
ي تحتوي عىل الكلور

ي اليوم باستخدام مواد التنظيف المتاحة تجارًيا والت 
ز
 مرات ف

ي الغسالة باستخدام برنامج الغسيل  اغسل مالبسك
ز
  درجة مئوية مع مسحوق غسيل قوي التحمل 60ف

لية والنظافةاجمع النفايا ز ي أكياس أخرى،  ت المنز
ز
ة بما فيه الكفاية، قم بربطها وتعبئتها ف ي أكياس قمامة كبير

ز
ف

ي حاوية النفايات
ز
ي يتم ربطها مرة أخرى. بعد ذلك، يتم التخلص منها ف

 والت 
 

وس؟   كيف ينتقل الفن 

وسات ناتج وس من مريض إل آخر عن طريق ابتالع جزيئات تحتوي عىل فير التنفس أو التحدث أو الغناء أو السعال أو ة عن ينتقل الفير
 العطس

ي  2دقيقة، المسافة أقل من  15يعتي  االتصال الشخصي المباشر )أطول من 
( أهم طرق انتقال المرض حالًيا، ومع ذلك، يعانز الكثن  من مي 

ي المراحل المبكرة من المرض .األشخاص من أعراض خفيفة فقط
ز
.هذا صحيح بشكل خاص ف تصاب بالعدوى من ن الممكن أن لذلك م 

ي فقط من سعال خفيف وال يشعر بالمرض
ز
 شخص مريض، عىل سبيل المثال، يعان

 
هي مدة حضانة المرض وما هي مدة انتقال العدوى؟  ما   

العدوى قبل توجد . أيام 6إلى  5، وعادة ما تكون من يوًما 14)الفترة بين اإلصابة وظهور أعراض المرض( تصل إلى  فترة الحضانةف

أيام بعد  10ساعة إلى  48في الحاالت التي ال تظهر فيها أعراض قبل ، أو أيام بعد ظهور المرض 10ساعة من ظهور المرض إلى  48
 ، التي تؤدي إلى نتيجة اختبار إيجابية. إذا كانت األعراض شديدة أو مستمرة، أو إذا كانت هناك طفرة، فقد تستمر الفترة المعديةأخذ العينة

 لفترة أطول
 

ي تظهر أثناء المرض؟
 ما هي األعراض التر

ية  دعادة ما تكون العدوى البشر الت النى ز
: خفيفة ومماثلة لنز ي . تشمل العالمات الشائعة للعدوى ما يىلي

ز
حىم وسعال وضيق وصعوبة ف

ي حاسة التذوق / الشم. 
ز
ئ ف ء اإلسهاليمكن أن يحدث  التنفس وسيالن األنف وفقدان مفاجى ي

  والفر
ً
ي الحاالت الشديدة، يمكن أن أيض

ا. فز
العدوى التهاب رئوي أو حتر الموتتسبب   

 
 كيف يتم عالج المرض؟ 

ا. معظم 
ً
ي حالة المرض الشديدة، يكون العالج مصحوًبا بأعراض، لذلك يتم العالج حسب أعراض  الحاالت خفيفة وال تتطلب عالج

فز
ا منذ ديسمي  التطعيم المرض مثل خفض الحرارة بأدوية خافضة للحرارة. 

ً
2020ممكن  

 
ي الحصول عىل مزيد من المعلومات؟

  أين يمكنتز

www.sozialministerium.at oder www.ages.at 
وس كورونا عىل  621 0800555الخط الساخن الخاص بفير  
ي منطقتك

 أو عند السلطة اإلدارية المسؤولة فز
 
 
 
 

ي الحصولأي
  عىل المساعدة؟ ن يمكنتز

ي منطقتك 
 عند السلطة اإلدارية المسؤولة فز

  147نصيحة عىل السلك: 
142هاتف العناية الرعوية:   

www.krisenhilfeooe.at , Mo-SO 0-24 Uhr 0732 2177  :ي النمسا العليا هاتف
 مساعدة األزمات فز

 
 
 
 
 
 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz  

http://www.ages.at/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz


 

 

وس كورونا المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  2فير  

المذكرات ألشخاص االتصال دفي     
 

األول األخن  االسم    :رقم الهاتف             :

أنا  ي  ☐ ...  فرد من العائلة ☐ طاقم المختي   ☐ طاقم التمريض ☐ طاقم طت 

 أخرى ☐ مسافر عىل نفس طائرة المريض ☐ 
 

  الحماية االتصال التاري    خ
 األعراض الخاصة

 (نعم ، ال أو ال أعرف)
 أخرى

ي من أعراض خاصة 
فاتصل إذا كنت تعانز

  بـ
 التاريــــخ 

1نوع االتصال   

 اكتب كل ما ينطبق

2نوع الحماية   

 اكتب كل ما ينطبق

 حىم 

 
ي التنفس التهاب الحلق السعال حرارة

 ضيق فز

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 نوع الحماية 2   نوع االتصال 1

 ال يوجد اتصال 0 

S  ين 15عىل األقل دقيقة اتصال كالمي عىل بعد أقل من مي   

S1 S  واحدة من مقاييساالتصال, وال   

P  ي عىل المريض  تمريض أو إجراء طت 

Ä ي عىل المريض  إجراء طت 

Aer 
 
Mat 
And. 

 مقياس إنتاج الهباء الجوي
 غسل القصبات, التنبيب, تنظير القصبات

ً
 مثال

ي يحتمل أن تكون معدية 
 التعامل / مالمسة المواد الت 

 نوع آخر من االتصال )يرج  تحديد النوع )

ء 0  ي
 ال شر

M1 FFP1 قناع جراجي أو قناع  
M2 FFP2- قناع   
M3 FFP3- قناع   
K )ة واقية  (سي 
H قفازات 
S نظارات األمان 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

  الحماية االتصال التاري    خ
 األعراض الخاصة

 (نعم ، ال أو ال أعرف)
 أخرى

ي من أعراض خاصة فاتصل 
إذا كنت تعانز

  بـ
 التاريــــخ 

1نوع االتصال   

 اكتب كل ما ينطبق

2الحماية نوع   

 اكتب كل ما ينطبق

 حىم 

 
ي التنفس التهاب الحلق السعال حرارة

 ضيق فز

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 نوع الحماية 2   نوع االتصال 1

 ال يوجد اتصال 0 

S  يندقيقة اتصال كالمي عىل بعد  15عىل األقل أقل من مي   

S1 S االتصال, وال واحدة من مقاييس  

P  ي عىل المريض  تمريض أو إجراء طت 

Ä ي عىل المريض  إجراء طت 

Aer 
 
Mat 
And. 

 مقياس إنتاج الهباء الجوي
 غسل القصبات, التنبيب, تنظير القصبات

ً
 مثال

ي يحتمل أن تكون معدية 
 التعامل / مالمسة المواد الت 

)يرج  تحديد النوعنوع آخر من االتصال  )  

ء 0  ي
 ال شر

M1 FFP1 قناع جراجي أو قناع  
M2 FFP2- قناع   
M3 FFP3- قناع   
K )ة واقية  (سي 
H قفازات 
S نظارات األمان 

 


