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ماذا تفعل إذا كنت مخالًطا لشخص مصاب  

 ( 19- بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 
(، فقد يتعين عليك اتخاذ خطوات 19-إذا كنت قد قضيت بعض الوقت مع شخص جاءت نتيجته إيجابية في اختبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 لحماية نفسك واآلخرين. 

 المخالطة؟ ما معنى  

دقيقة  15أقدام لمدة إجمالية قدرها  6( خالل فترة العدوى لمسافة 19-يعني تعبير المخالطة االقتراب من مصاب بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 ساعة. 24أو أكثر خالل 

م األعراض، من الممكن أن ينقلوا  من الممكن أن تنقل العدوى قبل يومين من ظهور األعراض وإلى أن تتعافى. بالنسبة إلى من لم تظهر عليه 

 العدوى قبل يومين من ظهور نتيجة اختبار إيجابية. 

 أمثلة على المخالطة 

 أمثلة على عدم المخالطة أمثلة على المخالطة

 كنت أنت أمين الصندوق الذي تعامل معه في متجر البقالة.  تعيشان في المنزل ذاته. 
 الذي قدم له الخدمة في مطعم. كنت النادل  أنتما شريكان حميمان.

 كنت أمام الشخص في طابوٍر في المتجر. ركبتما في السيارة ذاتها. 
 أنت زميل عمل مررت عليه لطرح سؤال. تناولتما العشاء سويًا.

 

لتواجد معه في الغرفة ذاتها لفترة تعني المخالطة االقتراب من أحدهم لمسافة تزيد عن ستة أقدام في الغرفة ذاتها لمدة قصيرة وال المرور به وال ا ال

 وجيزة.

( إيجابية، فاتبع اإلرشادات أدناه. ال تسري  19- إذا كنت مخالًطا أو تعتقد أنك خالطت شخًصا كانت نتيجة اختباره لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 .العاملين في القطاع الصحيهذه اإلرشادات على 

 توصية الصحة العامة  إذا:
-لقاحات فيروس كورونا المستجد )كوفيدأحدث كنت قد حصلت على 

19 ) 
 إذا ظهرت عليك األعراض في أي وقت، فاخضع لالختبار. •

 

 توصية الصحة العامة  إذا:
لقاحات فيروس كورونا المستجد  أحدثلم تكن قد حصلت على 

 ( أو لم تحصل على لقاحات مطلقًا 19-)كوفيد
ليس قبل اليوم الرابع، اخضع الختباري مستضد يفصل  •

 ساعة )أو أكثر( أو  24بينهما 

في اليوم الخامس أو بعده، اخضع الختبار بي سي آر أو  •

LAMP 

 

 إذا ظهرت عليك األعراض في أي وقت، فاخضع لالختبار.

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date


         3/14/2022 

Arabic 

 تعني كلمة أحدث: 

 الحصول على الجرعة المعززة أو •

 الماضية أو إتمام الحصول على سلسلة لقاح فايزر أو موديرنا خالل األشهر الخمسة  •

 إتمام الحصول على لقاح جونسون آند جونسون خالل الشهرين الماضيين  •

get-sting/where19/te-healthvermont.gov/covid-: ( بشكل مجاني19-العثور على اختبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

tested 

 احتياطات إضافية 

إذا كنت مخالًطا، فقد يكون من المفيد اتخاذ المزيد من اإلجراءات االحترازية مثل ارتداء كمامة، مما يساعد على وقايتك ومن حولك من 

 ( أو نقله. 19-اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 لديك أعراض: إذا بدأت تشعر في أي وقت بوعكة صحية أو ظهرت 

إذا عانيت من وعكة صحية خفيفة، فيمكنك معالجة أعراضك في المنزل من خالل الحصول على قسط وافر من الراحة وشرب الكثير من  •

 السوائل وتناول دواء خافض للحرارة إذا لزم األمر.

ما يجب عليك فعله إذا كانت نتيجتك في  ( إيجابية، فابدأ العزل فوًرا. اكتشف 19-إذا جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد •

 .إيجابية (19-اختبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

احصل على رعاية طبية على الفور إذا تعرضت لحالة لم تعهدها من صعوبة في التنفس، أو ألم مستمر أو ضغط في الصدر، أو تشوش،   •

أو عدم القدرة على االستيقاظ أو البقاء مستيقًظا، أو تغيرات لون في شفتيك أو لثتك أو وجهك أو حول عينيك أو أظافرك. وأبلغ مقدم 

 (. 19-بأنك مخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 9-1-1لصحية أو خدمة الطوارئ  الرعاية ا

 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
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What to do if you are a close contact of someone with COVID-19 

If you spent time with someone who tested positive for COVID-19, you may need to take steps to 

protect yourself and others. 

What is close contact? 

Close contact means being within 6 feet, for a total of 15 minutes or more over a 24-hour period, 

of someone with COVID-19 during their infectious period. 

You can be contagious two days before symptoms began and until you are recovered. For people 

who haven't had symptoms, you may be contagious two days before you have a positive test. 

Examples of close contact  

Examples of close 

contacts     

Examples of not close contacts 

You live in the same 

home. 

You were their cashier at the grocery store. 

You are intimate 

partners. 

You were their server at a restaurant. 

You rode in the same 

car. 

You were in front of the person in line at the 

store. 

You had dinner 

together.  

You’re a coworker who briefly walked by to 

ask a question. 

 

Close contact does not mean being more than 6 feet away in the same indoor environment for a 

short period of time, walking by, or briefly being in the same room. 

If you are a close contact or think you had close contact with someone who tested positive for 

COVID-19, following the guidance below. This guidance does not apply to health care workers. 

If you: Public Health Recommendation 
Are up-to-date on your COVID-19 vaccines 

• If you develop symptoms at any time, get 

tested.  
 

If you: Public Health Recommendation 
Are NOT up-to-date on your COVID-19 vaccines 

or are not vaccinated 
• No earlier than day 4, take two antigen 

tests 24 hours apart (or longer) OR 

• On or after day 5 take a PCR or LAMP 

test 

 

If you develop symptoms at any time, get 

tested.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
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Up-to-Date means you: 

• Had your booster shot OR 

• Completed your Pfizer or Moderna vaccine series within the last 5 months OR 

• Completed your Johnson & Johnson vaccine within the last 2 months  

Find a free COVID-19 test: healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested 

Additional precautions 

If you are a close contact, 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 at any point you start to feel sick or you develop symptoms:  

• If you have mild illness, treat your symptoms at home by getting plenty of rest, drinking 

plenty of fluids, and taking fever-reducing medication if needed. 

• If you test positive for COVID-19, begin isolation immediately. Find out what to do if you test 

positive for COVID-19. 

• 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 are a 

close contact of someone with COVID-19. 

 

 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19

