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  منازلهم بقوا فيإلى كل األشخاص الذين ُطِلب منهم أن ي
 

-. معظم األشخاص الذين يصابون بعدوى ڤيروس كورونا (كوڤيدکثير من االهتماميستحوذ ڤيروس كورونا المستجد على  
في ؛ ولذلك نحاول إبطاء انتشار العدوى يمرضون بشدةولكن بعض األشخاص قد  خفيفة) ال يعانون سوى من أعراض 19

  أنحاء البالد.
 

منازلهم. يجب أن يتم عزل أي شخص تم تشخيصه بأنه  ن يبقوا فيأطباؤهم بأ طلب منهمثمة بعض األشخاص الذين  
تماًما عن األشخاص اآلخرين من خالل ما يسمى "العزل المنزلي". يجب وضع أي شخص لم  19-مصاب بڤيروس كوڤيد

في "الحجر الصحي  سمیما ي في ،قد تعرض للعدوى ربما يکون كنول ،19-يتم تشخيصه بـأنه مصاب بڤيروس كوڤيد
  المنزل".

 
  المنزل"؟في ما المقصود بـ "العزل 

الخاص بك، يجب عليك  ريختبفحص المأو إذا كنت تنتظر نتائج ال 19-إذا أخبرك طبيبك أنك مصاب بڤيروس كوڤيد
  .  همعديع أشخاص آخرين حتى ال تماحتکاك تجنب كل 

 
بما في ذلك األشخاص الذين تعيش معهم. يجب أال تخرج من  ين،خراآلالمنزل" أنه يجب عزلك عن في يعني "العزل 

  وأن تأكل في تلك الغرفة وال تتشارك المناشف مع اآلخرين.، منزلك ويجب أن تبقى في غرفة بمفردك
 

في مستشفى. يستمر العزل حتى يخبرك  إذا تدهورت حالتك فاتصل بطبيبك هاتفيًا. ربما يقرر طبيبك ضرورة عزلك 
  .  19-أنك لم تعد مصابًا بعدوى ڤيروس كوڤيد لفحص المختبرينتائج ا ظهرالطبيب أنك خاٍل من العدوى أو حتى ت

 
  المنزل"؟في ما المقصود بـ "الحجر الصحي 

أن عليك صحي. يجب الحجر التعرضت للعدوى، فيجب أن تدخل في  قدولكنك  ،مريًضا لستإذا أخبرك طبيبك بأنك  
  المنزل.في المنزل ليس صارًما كالعزل في ولكن الحجر الصحي  ،تبقى في المنزل

 
ولكن ال  ،األشخاص اآلخرين بأكبر درجة ممكنةب احتکاکكالمنزل يعني أنه يجب عليك أن تقلل في الحجر الصحي  

 تستخدمويجب أال  ،يتوجب عليك عزل نفسك عزًال كامًال. يجب أال تذهب إلى المدرسة أو العمل أو تفعل أي أنشطة أخرى
 أن تخرج لتتمشیولكن يمكنك  ،العبّارات)والطائرات ووالترام ومترو األنفاق والقطارات  توسائل النقل العامة (كالحافال

  بمفردك.
 

الحلق أو الحمى أو واجهت صعوبة في التنفس، فاتصل بالطبيب هاتفيًا. يستمر الحجر  أصبت بالتهابوأالسعال بإذا بدأت  
  يوًما بعد تعرضك للعدوى.   14المنزل لمدة في الصحي 

 
  كن ُمطلعًا على أحدث المستجدات!

 
 لی موقعي الويبالمعلومات والنصائح الهامة حول ڤيروس كورونا ع وافي النرويج أن يقرأ کل الناستطلب الحكومة من  

www.fhi.no  وwww.helsenorge.noاللغتين ببانتظام. تتوافر المعلومات ائح والتوصيات .  يتم تحديث هذه النص
  .هعرفتفضلك المساعدة من شخص  منفاطلب إذا وجدت صعوبة في فهم أي شيء، والنرويجية واإلنجليزية. 

 


