
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وس كورونا  ض بأعراض مرض ف�ي ي حالة من كانت نت�جة اختباراتهم إ�جاب�ة وكانوا مصابني
:  >-) COVID-19(  2019�ض ي أن �ظلوا ق�د العزل حىت

 ينب�ن
 

ات�ج�ة القائمة ع� األعراض  االس�ت
ي ساعة ع� األقل  24مرور  •

وكذلك  الذي �جري تع��فه ع� أنه زوال الح� دون استخدام أدو�ة خافضة للحرارة منذ التعا�ن
 تحسن األعراض (مثل السعال وضيق التنفس) 

 ض ألول مرة. منذ ظهور األعراأ�ام ع� األقل  10مرور وكذلك  •
 

ات�ج�ة القائمة ع� االختبارات  ي مواقف نادرة �حددها مقدم الرعا�ة الصح�ة  -االس�ت
 ٌ�ستخدم �ن

 وكذلك زوال الح� دون استخدام أدو�ة خافضة للحرارة  •
 وكذلكتحسن األعراض التنفس�ة (مثل السعال وضيق التنفس)،  •
وس كورونا ) RNAالنتائج السلب�ة للحمض النووي ال��بوزي ( • )  SARS-CoV-2المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخ�م ( 2لف�ي

≤ ي ن ع� األقل جرى الحصول عليهما بفاصل زمىن ن متعاقبتني ن تنفسيتني  ساعة (العدد اإلجما�ي للعينات السلب�ة اثنتان).  24 لعينتني
 

ض بأعراض ي حالة من كانت نت�جة اختباراتهم إ�جاب�ة ولم �كونوا مصابني
وس كورونا  �ض ي أن �ظلوا   >-) COVID-19( 2019مرض ف�ي

ينب�ن
 :  ق�د العزل حىت

ات�ج�ة القائمة ع� المدة  االس�ت
وس كورونا  10مرور  • اض عدم إصابتهم COVID-19( 2019أ�ام منذ تار�ــــخ أول نت�جة إ�جاب�ة لالختبار التشخ�ص لمرض ف�ي )، باف�ت

 بأعراض منذ النت�جة اإل�جاب�ة الختباراتهم. 
 

ات�ج�ة القائمة ع� االختبارات اال  ي مواقف نادرة �حددها مقدم الرعا�ة الصح�ة  -س�ت
 ٌ�ستخدم �ن

از المتسلسل ( • وس كورونا PCRالنتائج السلب�ة الختبار تفاعل البول�م�ي وس مرض ف�ي ن COVID-19( 2019) لف�ي ن تنفسيتني ) آلخر عينتني
ي يبلغ≥  ن جرى الحصول عليهما بفاصل زمىن  (العدد اإلجما�ي للعينات السلب�ة اثنتان).  ساعة 24متعاقبتني

 

 ): Kent County Health Department, KCHDتوص�ات إدارة الصحة بمقاطعة ِكنت (
ا، تو�ي إدارة الصحة بمقاطعة ِكنت ( ات�ج�ات Kent County Health Department, KCHDبالنظر لتوفر االختبارات حال�� ) �شدة باس�ت

ات�ج�اتها قائمة ع� األعراض أو  ات�ج�ة القائمة ع� االختبارات. وستحدد المستشف�ات اس�ت ع� المدة وتعطيها األفضل�ة ع� االس�ت
ا بضعف شد�د بالجهاز المنا�ي و�مكن أن تطول مدة تعاف�ه،  . إن كان الفرد مصاب� ي المستش�ن

ن �ن المفضلة إلنهاء العزل للمر�ن المق�مني
ات�ج�ة ا  لقائمة ع� االختبارات حسب كل حالة ع� حدة. فس�حدد مقدم الرعا�ة االس�ت

 

ة مطّولة بلغت   وس لف�ت وس ُمعٍد. ولم  3وردت تقار�ر �شأن رصد جس�مات الف�ي ورة وجود ف�ي وس بال�ن ي رصد جس�مات الف�ي شهور. ال �عىن
وس كورونا   ). COVID-19( 2019ترد تقار�ر حىت اآلن �شأن حاالت تكررت إصابتها بعدوى مرض ف�ي

 

 ع: المراج
 

وس كورونا  ن بمرض ف�ي ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة حسب مرا�ز COVID-19( 2019إ�قاف العزل لألشخاص المصابني
) من غ�ي الموجودين �ن

 ) Centers for Disease Control and Prevention, CDCمكافحة األمراض والوقا�ة منها (
patients.html-home-in-ncov/hcp/disposition-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 

) للعودة للعمل لعام�ي الرعا�ة Centers for Disease Control and Prevention, CDCمعاي�ي مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها (
وس كورونا الصح�ة ممن �شت ي إصابتهم بمرض ف�ي

)COVID-19( 2019به �ن  ) أو تأ�دت إصابته به (توج�ه مرح�ي
work.html-to-ncov/hcp/return-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 

وس كورونا   ) COVID-19( 2019مرض ف�ي
 

إلنهاء   )Centers for Disease Control and Prevention, CDC( معاي�ي مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها  
وس كورونا   ) COVID-19( 2019العزل لمن كانت نت�جة اختباراتهم إ�جاب�ة لمرض ف�ي
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html

