
 
 
 
 

 معلومات إلى من تم تبلیغھ بالخضوع للحجر الصحي أو العزل المنزلي
 

ولكن قد یتسبب الفیروس في مرض ، فقط یعانون من أعراض خفیفة 19-إن معظم األشخاص الذین یصابون بمرض كوفید
لدى البعض ولھذا فنحن نحاول مكافحة انتشار العدوى في المجتمع.  شدید  

 ویطلب الطبیب االستشاري في البلدیة أو مركز مكافحة فیروس كورنا من بعض الناس البقاء في المنزل: 
 

عن اآلخرین.  19-عزل األشخاص الذین تثبت إصابتھم بكوفید یجب  ● 
األشخاص الذین لم یثبت بعد إصابتھم بالمرض ولكن ھناك شكوك حول تعرضھم للعدوي، یجب علیھم 

حي. الخضوع للحجر الص  
● 

. دولإلى النرویج من كثیر من ال وافدینوتسري قواعد الحجر الصحي على األشخاص ال  ● 
 

 ما ھو العزل المنزلي؟ 
، فیجب علیك عزل نفسك تماما حتى ال تنقل العدوي آلخرین. عدوىصابتك بالإل ھناك احتمالأو  19-إذا كنت مصابا بكوفید

ال و. عن الجمیع بمن فیھم األشخاص الذین تقیم معھم في نفس المنزلوالمقصود بالعزل المنزلي ھو أن تقوم بعزل نفسك 
مع  اشفلمنویجب أال تشارك ا غرفتكفي غرفة بمفردك وتتناول الطعام في  تتواجد وینبغي أن من المنزل یمكنك الخروج

واالھتمام بنظافة الیدین. إذا تدھورت حالتك،  تجاھك اآلخرین. وعلى الذین یقومون بمساعدتك الحفاظ على مسافة جیدة
. ومن الممكن أیضا أن یخضع الشخص المصاب للعزل في إحدى 116117تصال بالطبیب على الھاتف رقم فیجب علیك اال

یب أو مركز مكافحة وباء الكورونا بأنك خال من العدوى. المستشفیات. ویستمر العزل حتى یخبرك الطب  
 

 ما ھو الحجر الصحي؟ 
یجب علیك في ھذه ، فولكن یتم إبالغك من قبل مركز مكافحة الكورونا بأنك قد تكون تعرضت للعدوي إذا لم تكن مریضا

الحالة الخضوع للحجر الصحي. وتنطبق نفس اإلجراءات على الوافدین إلى النرویج من كثیر من الدول. ویستمر الحجر 
آخر یوم قد تكون تعرضت فیھ للعدوى. ویجب علیك البقاء في  منذالصحي لمدة عشرة أیام بعد وصولك إلى النرویج أو 

أن الحجر الصحي لیس بنفس صرامة العزل. والمقصود بالحجر الصحي أن تقلل من  المنزل أو في مكان آخر مناسب، غیر
االختالط االجتماعي مع اآلخرین بأكبر قدر ممكن، غیر أنك لست مضطرا لعزل نفسك تماما. ال یمكنك الذھاب إلى 

(الحافلة  ةالت العامالمدرسة أو العمل أو إلى أي أنشطة أخرى أثناء خضوعك للحجر الصحي. وال یمكنك ركوب المواص
أو الترام أو مترو األنفاق أو القطار أو الطائرة أو العبارة) ولكن تستطیع الذھاب في جولة في الخارج بمفردك. في حالة 

التھاب في الحلق أو بضیق في التنفس أو الحمي أو غیرھا من عالمات المرض، فمن اإلصابة بظھور أعراض السعال أو 
، فمن المحتمل أن تكون مصابا بفیروس كورونا. عند الحاجة كافحة الكورونا إلجراء فحص سریعالمھم أن تتصل بمركز م

. یُجرى اختبار 116117أو بھاتف غرفة الطوارئ رقم  113إلى مساعدة طبیة فوریة، علیك االتصال بھاتف اإلسعاف 
  مجانا في النرویج.  19-كوفید

 
منزل؟ ماذا عن األشخاص الذین أقیم معھم في نفس ال  

عند خضوعك للحجر الصحي دون شعور بالمرض، فبإمكان األشخاص الذین تقیم معھم الذھاب إلى المدرسة أو العمل 
إذا ظھرت علیك عالمات المرض خالل فترة خضوعك للحجر الصحي، فیجب على أما واستخدام المواصالت العامة. 

كنھم حینھا الذھاب إلى المدرسة أو العمل أو ركوب وسائل األشخاص الذین تقیم معھم الخضوع فورا للحجر الصحي وال یم
االتصال بمركز مكافحة الكورونا إلجراء االختبار.  یجب علیكمالمواصالت العامة أو االلتقاء بأشخاص آخرین. و  

 
!آخر المستجدات على متابعةاحرص   

النرویجیة كل المقیمین في البالد بقراءة المعلومات والنصائح المھمة حول فیروس كورونا على موقعي تناشد السلطات 
www.fhi.no وwww.helsenorge.no وقد تتغیر النصائح من آن آلخر. والمعلومات متوفرة باللغتین النرویجیة .

في فھم المعلومات، نناشدك بطلب المساعدة من أشخاص تعرفھم. یمكنك أیضا االطالع واإلنجلیزیة. إذا كان لدیك صعوبة 
 .www.fredrikstad.kommune.no/korona: ھذا الرابط على آخر المستجدات حول الوضع في فریدریكستاد على

 
  69381108م: مركز مكافحة الكورونا، ھاتف رق
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