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ما یجب علیك فعلھ إذا كانت نتیجتك في اختبار فیروس  
 ) إیجابیة 19- كورونا المستجد (كوفید 

) لك  19-إذا كانت نتیجة اختبار فیروس كورونا المستجد (كوفید ) نقل الفیروس إلى اآلخرین.19-یمكن لمصابي فیروس كورونا المستجد (كوفید
ویعني    حصلت على اللقاح أو لم تظھر علیك أي أعراض من قبل، فعلیك الخضوع للعزل بمجرد استالم نتیجة اختبارك. إیجابیة، حتى إذا كنت قد 

   أیام على األقل.  5لمدَّة    –بما في ذلك من یعیشون معك    –العزل: البقاء في المنزل بمعزل عن اآلخرین  
 

 إیجابیة   ) لك19-إذا كانت نتیجة اختبار فیروس كورونا المستجد (كوفید
 

 أیام.  5الزم المنزل واعزل نفسك لمدة  
 

ساعة على األقل دون استخدام أي دواء خافض    24أیام إذا تحسنت األعراض ولم تكن لدیك حمى لمدة    5یمكنك مغادرة منزلك بعد مرور  
 للحرارة.

 
 .  العاملین في القطاع الصحيال تسري ھذه اإلرشادات على  

 .802-863-720قد تتصل بك إدارة الصحة. وإذا فاتتك المكالمة، فعلیك مُعاودة االتصال بنا على الرقم  
 

، مما یساعد  ارتداء كمامةإذا استمر وجود أعراض لدیك بعد استكمال فترة العزل، فیمكنك االختیار بین اتخاذ مزید من اإلجراءات االحترازیة مثل  
 ) أو نقلھ.COVID-19على وقایتك ومن حولك من فیروس كورونا المستجد (

وكانت لدیك أعراضا خفیفة أو متوسطة، فعلیك التواصل مع مقدم الرعایة الصحیة  أو لدیك حالة مرضیة عالیة الخطورة    65إذا كنت فوق سن  
عالجات یمكن  بمجرد استالمك لنتیجة اختبارك اإلیجابیة. فھذه ال  -) والوقایة منھ  COVID-19للسؤال عن أسالیب عالج فیروس كورونا المستجد (

 أن تحد من احتماالت دخولك المستشفى للعالج.  

صحي    مركزلتوصیلك بالرعایة، أو اتصل بأقرب    1-1-2إذا كنت بحاجة الستشارة مقدم رعایة صحیة لكنك ال تعرف أحدھم، فاتصل بالرقم  
 .مونتعیادات اإلحالة المجانیة بوالیة فیرأو إحدى    معتمد فیدرالیًا

 أبلغ إدارة الصحة بنتیجة اختبارك الذاتي
تلقائیًا إلى إدارة الصحة المحلیة أو من خالل تعبئة  نموذج إبالغ نتائج  ویمكنك اإلبالغ عن نتیجة اختبارك الذاتي عن طریق اختیار إرسال نتائجك 

 .) في فیرمونت19-لفیروس كورونا المستجد (كوفیداالختبار الذاتي  

 أبلغ مخالطیك:
) لك إیجابیة، فمن المھم إبالغ من قضیت معھم بعض الوقت مؤخرا أنھم ربما تعرضوا  19-كورونا المستجد (كوفیدإذا كانت نتیجة اختبار فیروس  

 للفیروس. وبھذه الطریقة، یمكنھم ترقّب األعراض والخضوع الختبار إذا دعت الحاجة، للمساعدة على منع مزید من االنتشار.

ن قبل بدء ظھور األعراض أو إذا لم تظھر علیك أعراض، ففي الیوم الذي خضعت فیھ  فكر فیمن قضیت معھم بعض الوقت اعتبارا من یومی
). ویمكنك  19-لالختبار. ومن المھم بصورة خاصة االتصال بأي شخص قد یكون عرضة لخطر أكبر بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید

 .healthvermont.gov/closecontactمشاركة ھذا الرابط لمزید من اإلرشادات:  

 الزم العزل في المنزل:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://bistatepca.org/community-resources/vt-health-centers
https://bistatepca.org/community-resources/vt-health-centers
https://vtfreeclinics.org/
https://survey.alchemer.com/s3/6507748/Vermont-COVID-19-Self-Test-Result-Reporting-Form
https://survey.alchemer.com/s3/6507748/Vermont-COVID-19-Self-Test-Result-Reporting-Form
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact
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خیارات عالج  من المُمكن لمعظم المصابین بعدوى خفیفة أن یتعافوا في المنزل. بالنسبة لألشخاص الذین لدیھم أعراض خفیفة إلى متوسطة، ھناك 
 .)19-وس كورونا المستجد (كوفیدفیر

األمان في المنزل. ارتِد كمامة إذا اضطررت لمغادرة  الزم منزلك، إال للحصول على الرعایة الطبیة العاجلة، أو إذا كنت تشعر بعدم   •
 المنزل.

احجز موعدًا قبل زیارة أحد مقدمي الرعایة الصحیة أو قسم الطوارئ وأخبرھم بأنك تخضع للعزل ألنك مصاب بفیروس كورونا   •
 ).19-المستجد (كوفید

 فصلة.  قدر اإلمكان، علیك البقاء في غرفة محددة في منزلك واستخدام دورة میاه من •
 أقدام (أو مترین) من اآلخرین في منزلك.    6علیك دائًما البقاء على مسافة ال تقل عن  •
ألیفة، إال إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس.   •  علیك ارتداء الكمامة حال تواجدك في أیة غرفة مع أشخاص آخرین أو حیوانات 
 ال تتشارك األدوات المنزلیة مع غیرك.   •
 ا واغسل األدوات المنزلیة وأكثر من غسل الیدین.نظّف األسطح وطھرھ •
) قد تنخفض  19-علیك متابعة مستویات األكسجین في دمك. األشخاص الذین یتم تشخیص إصابتھم بفیروس كورونا المستجد (كوفید •

خفاض مُستویات لدیھم مستویات األكسجین في الدم عن المُعتاد قبل شعورھم بضیق في التنفس. ومن الممكن أن یساعد اكتشاف ان
 األكسجین في وقت مبكر على طلب الرعایة الطبیة في وقت مبكر. وھذا یمكن أن یُقلل من شدة المرض.  

فعلیك االطالع على   •  ).CDC(  كیفیة رعایة مریض في المنزلإذا كنت تقوم برعایة أحد األشخاص الذین كانت نتیجة اختبارھم إیجابیة، 
 

 یة طبیة على الفور:متى یجب الحصول على رعا

احصل على رعایة طبیة على الفور إذا تعرضت لحالة لم تعھدھا من صعوبة في التنفس، أو ألم مستمر أو ضغط في الصدر، أو تشوش، أو عدم  
مُقدم الرعایة الصحیة الخاص القدرة على االستیقاظ أو البقاء مستیقظًا، أو تغیرات لون في شفتیك أو لثتك أو وجھك أو حول عینیك أو أظافرك. أبلغ  

   ) وأنَّك تخضع للعزل المنزلي.19-بأنَّك مصاب بفیروس كورونا المستجد (كوفید  9-1-1بك أو  

 طلب مقیاس التأكسج النبضي
مقیاس التأكسج النبضي ھو جھاز صغیر لھ مشبك یوضع على طرف أصبعك ویقیس نبضك ومستویات األكسجین. ویمكنھ مساعدتك على معرفة  

لفیروس كورونا    مدى حدة مرضك. ویمكنك طلب ھذا الجھاز إذا كانت نتیجتك، أو نتیجة أحد من ترعاھم من كبار السن، إیجابیة في اختبارین 
  LAMP). كن مستعدا لتقدیم اسمك وتاریخ میالدك وعنوانك وبیانات االتصال بك ونوع االختبار الذي خضعت لھ (بي سي آر/19-المستجد (كوفید

 )، وتاریخ إجراء االختبار اإلیجابي. أو المستضد

أو زیارة الموقع اإللكتروني:    802-863-7200یمكنك طلب مقیاس التأكسج النبضي من خالل االتصال بالرقم  
-Oximeter-Pulse-Health-of-tDepartmen-https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont

Request

https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/treatment-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/treatment-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
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What to do if you test positive for COVID-19 
People with COVID-19 can spread the virus to others. If  you test positive for COVID-19, even if you 
are vaccinated or never have symptoms, isolate as soon as you receive your test result. Isolation 
means staying home and away from other people – including the people who live with you – for at 
least 5 days.   
 

If you have a positive COVID-19 test  
 
Stay home and isolate for 5 days. 
 
You can leave your home after day 5 if your symptoms have improved AND you have had no 
fever for at least 24 hours without the use of medicine that reduces fevers. 
 

This guidance does not apply to health care workers.  

You may get a call from the Health Department. If you miss the call, call us back at 802-863-
7200. 
 
If you still have symptoms after completing isolation, you might choose to take extra precautions 
such as wearing a mask, which helps protect you and the people around you from getting or 
spreading COVID-19. 

If  you are over 65 or have a high-risk medical condition and have mild to moderate symptoms, 
reach out to your health care provider to ask about COVID-19 therapeutics — as soon you get your 
positive test result. These treatments can reduce the chance of being hospitalized.  

If you need to see a health care provider but don’t have one, call 2-1-1 to be connected to care, or 
contact the nearest federally qualified health center or one of Vermont's free & referral clinics. 

Report your self-test results to the Health Department 
You can report self-test results by choosing the option to automatically provide your results to your 
local health department or by filling out the Vermont COVID-19 Self-Test Result Reporting Form. 

Notify your close contacts: 
If you test positive for COVID-19, it’s important let people you spent time with recently know they 
could have come into contact with the virus. That way, they can look out for symptoms and get 
tested if needed, to help prevent further spread. 

Think about who you spent time with starting two days before your symptoms began or if you had 
no symptoms, the day you were tested. It's especially important to reach out to anyone who may 
be at higher risk for COVID-19. You can share this link for additional guidance: 
healthvermont.gov/closecontact. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://bistatepca.org/community-resources/vt-health-centers
https://vtfreeclinics.org/
https://survey.alchemer.com/s3/6507748/Vermont-COVID-19-Self-Test-Result-Reporting-Form
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact
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Isolate at home: 
Most people with mild illness can recover at home. For people with mild to moderate symptoms, 
there are treatment options for COVID-19. 

• Stay home, except for urgent medical care or if you feel unsafe at home. Wear a mask if 
you need to leave home. 

• Call ahead before visiting a health care provider or emergency department and tell them 
you are isolating because you have COVID-19. 

• As much as possible, stay in a specific room in your home and use a separate bathroom.  
• Stay at least 6 feet (or 2 meters) away from others in your home at all times.  
• Wear a mask if you’re in any room with other people or pets, unless you have trouble 

breathing.  
• Don’t share household items.  
• Clean and disinfect surfaces, wash household items and wash hands often. 
• Monitor your blood oxygen levels. People diagnosed with COVID-19 may have below-normal 

levels of oxygen in their blood before they feel short of breath. Finding low oxygen levels 
early can help you know to seek medical care sooner. This could make the disease less 
severe.  

• If you are caring for someone who tested positive, find out how to care for someone sick at 
home (CDC). 
 

When to get medical care immediately: 

Get medical care immediately if you have trouble breathing, persistent pain or pressure in the 
chest, new confusion, inability to wake or stay awake, or changes in color on your lips, gums, face, 
around the eyes, or nails. Tell your health care provider or 9-1-1 that you have COVID-19 and are 
isolating at home.  

Requesting a pulse oximeter 

A pulse oximeter is a small device that clips onto your fingertip and measures your pulse and 
oxygen levels. It can help you know how sick you are. You can request one if you or someone you 
care for over the age of 2 tests positive for COVID-19. Be prepared to give your name, date of 
birth, physical address, contact information, what kind of test you took (PCR/LAMP or antigen), 
and the date the positive test taken.  

You can ask for a pulse oximeter by calling 802-863-7200 or visit the website: 
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-
Request 

 

 

 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/treatment-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
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