
 
 

وس كورونا  ) التوجيهات  COVID-19( 2019اتبع إرشادات ف�ي
 المتعلقة بتعّرض طاقم العمل واألعراض

 

 
ء العامل ي  عند م��

ي للعامل ممارسة عمله؟ 
 هل ينب�ن

ي أن �عود العامل لممارسة عمله؟
 إن لم �كن األمر كذلك، فمىت ينب�ن

له ق�د الحجر الص�ي مع    ن ي للعامل أن �لزم م�ن
ا  ينب�ن المراقبة تحسب�

ا من تار�ــــخ آخر مخالطة له لحالة مؤكدة أو   14لألعراض لمدة  يوم�
ي إمكانه الق�ام  

له إن كان �ن ن مشتبه فيها. �مكن للعامل العمل من م�ن
 بذلك**. 

   

التوجيهات  
المرتبطة 

 بالتعلق

ن عن قرب   العامل الذي تحدد إنه من المخالطني
وس   كورونا  لشخص تأ�دت إصابته بمرض ف�ي

2019  )COVID-19 .ي إصابته به
 ) أو �شتبه �ن

ا تواجد ضمن   ُ�عرف المخالط عن قرب باعتبارە شخص�
وس   6مسافة  أقدام من شخص آخر مصاب بمرض ف�ي
ا  15) لمدة COVID-19(  2019كورونا  دق�قة ع� األقل بدء�

ي حالة المر�ن دون 
ن قبل ظهور المرض (أو �ن من يومني

ن قبل خضوعه  م لالختبار).*أعراض، فيومني

ي أن يتصلوا بالطب�ب إن أصيبوا بأي من األعراض التال�ة: 
 و�نب�ن

 السعال  •
 ضيق التنفس  •
 الح�  •
 القشع��رة  •
 الرعشة المتكررة مع القشع��رة  •
 ألم العضالت  •
 الصداع  •
 ألم الحلق  •
 الفقدان المستجد لحاسة التذوق أو الشم  •

 
 : ا بأي مما ��ي  إن كان العامل مصاب�

 السعال  •
 التنفس ضيق  •
 الح�  •
 القشع��رة  •
 الرعشة المتكررة مع القشع��رة  •
 ألم العضالت  •
 الصداع  •
 ألم الحلق  •
الفقدان المستجد لحاسة التذوق أو  •

 الشم 

 
 

له، و�تصل بمقدم الرعا�ة األساس�ة   ن ي للعامل أن �لزم م�ن
وعل�ه  ينب�ن

 التفك�ي �ن الس� للخض�ع لالختبار. كذلك 
 https://www.accesskent.com/Health/covid-19-

testing.htm 
 التوجيهات أدناە. إن كانت نت�جة االختبار إ�جاب�ة، فاتبع  

التوجيهات  
المتعلقة 

باألعراض، 
دون تعرض 

 معروف 

له حىت   ن ي للعامل أن �لزم م�ن
إن كانت نت�جة االختبار سلب�ة، فينب�ن

ها من   24زوال الح� لمدة  ساعة ع� األقل وحىت تحسن غ�ي
 األعراض. 

له ق�د العزل.    ن  ع� العامل أن �لزم م�ن
   

  24�مكن للعامل أن �عود لممارسة عمله بعد زوال الح� لمدة 
مثل  [ساعة ع� األقل دون استخدام أدو�ة خافضة للحرارة 

و�ن تحسنت   ]®) Motrin®) وموت��ن® ( Tylenolتا�لينول® ( 
، و�ن مرت  أ�ام ع� بدء األعراض   10كذلك األعراض إ� حد كب�ي

 يهم. موافقة إدارة الصحة العامة المحل�ة لدمع 
 

وس    إن تأ�د �شخ�ص إصابة العامل بمرض ف�ي
 ). COVID-19(   2019كورونا 

 

 

 

ة   ي مكان العمل *اّطلع ع� ��ش
ن �ن )  Kent County Health Departmentالصادرة عن إدارة الصحة بمقاطعة ِكنت ( تتبع المخالطني

 لم��د من التوجيهات. 
ة  وس كورونا ما �حدث عندما يتضح إن نت�جة **اطلع ع� ��ش الصادرة عن إدارة  ) COVID-19( 2019شخص ما إ�جاب�ة لمرض ف�ي

للتوجيهات المتعلقة بعام�ي الرعا�ة الصح�ة ذوي التعرض المحتمل  )  Kent County Health Departmentالصحة بمقاطعة ِكنت ( 
 . ن للحجر الص�ي ن الخاضعني ور�ني  وعام�ي البن�ة التحت�ة ال�ن

 

www.kentcountybacktowork.com/resources 
 

ي 
 2020/ 31/ 07جرت المراجعة �ن
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