
 

 

COVID-19 Exposure 

ي مدرستنا ا شخأحد ال 
 
 نتيجة فحص إيجابية  حصل عىلص ف

 
 
 مدرستنا ت

َّ
 إن

َّ
 ب  ت

 .     للحفاظ عىل صحة وسالمة المدارس - مخطط الشتاء  برنامج يسىم ع 

 . منظمة الصحة العامة لن تتصل بكم
 تفاقم العوارضالجديدة أو مراقبة العوارض 

ن هذا ينطبق عىل كل من  ن وغير الملقحير  األفراد الملقحير

 

ة أيام القادمة : يجب خالل العشر  

 1. مراقبة تفاقم ا لعوارض أو ظهور  عوارض جديدة. 

ي يتواجد فيها األ تجنب زيارة األ . 2
ي المناعة )مثال: دار الرعاية الصحية، المستشفن ماكن الت 

 ) شخاص الذين لديهم نقص فن

 من حيث المقاس داخل وخارج األماكن العامة. دومناسب ج. ارتداء قناًعا متعدد الطبقات 3
ً
ا  

ين    التباعد  الحفاظ عىل. 4  عنديبعوالبقاء عىل مسافة مي 
ً
. اآلخرين ا  

ا. 5 ً . غسل اليدين كثير  

. اجتناب التجمعات. 6  

ستالم أو التوصيل لتجنب مالمسة أحد. .تشجيع استعمال الخدمات المتوفرة لل 7  

. االختالط قدر اإلمكان. الحد من 8  
 

وارض جديدة أو تفاقم العوارضع ظهور   

ن  ن وغير الملقحير  هذا ينطبق عىل كل من األفراد الملقحير

ر  و . الح  1  . ( عىل الفور POCT) rapid test -COVID 19إجراء الفحص الرسي    ع ج 

ي حال كانت نتيجة الفحص   2.
ها من  ، فإنه يمكن لولدكم الذهاب إىل الحضانة سلبيةفن ودار رعاية األطفال، المدرسة وغير

  جتماعية. النشاطات اإل 

ي حال ظهور عوارض جديدة أو عند تفاقم العوارض، يجب تكرار الفحص.  
o فن             

ي حال كانت نتيجة الفحص  .3
جى اتباع اإلرشادات أدناهإيجابية فن  . ، فير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

COVID-19 Exposure 
 نتيجة فحص 

َّ
 COVID-19 Rapid POINT OF CARE TEST (POCT) ولدكم إيجابية عىلإن

ن  ن وغير الملقحير  هذا ينطبق عىل كل من األفراد الملقحير

لعىل ولدكم  جبي ي المن  
 
ِجْر ف

َ
االجتماعية ما لم يتم إبالغه بغنر  وأال يذهب إىل دار رعاية األطفال، المدرسة أو النشاطات  الح

 ( Public Health)لعامة ذلك من ِقَبْل منظمة الصحة ا 

ِجْر        1.
َ
ي يجب عىل  ما هي مدة الح

ام بها؟ الت   ولدي االلن  

ي يكون فيها ولدكم ُمْعدي )يمكنه نقل 
وى( وأكن  هذه هي اليام الت 

ْ
وس لآلخرين الَعد  لنقل الفنر

ً
 .احتماال

A.      ن لولدكم )جرعت  اللقاح الكاملتم إعطاء  (: ير

ر     •        ج 
 أيام بعد تاري    خ إجراء الفحص.  5عىل القل لمدة  يجب عىل ولدكم الح 

ة  أكمل ولدكم قد بمجرد أن      •        ر  في  ج 
:   أيام إضافية 5، فيجب عليه ولمدة الح  ي

 أن يستمر فن

     مراقبة ذاتية ألية عوارض جديدة أو تفاقم العوارض▪  

 ارتداء قناًعا متعدد الطبقات ومناسب▪
ً
  ا

ً
ي داخل وخارج األماكن العامة.     جدا

 من حيث المقاس فن

ين بع والبقاءالتباعد  الحفاظ عىل ▪  عنديعىل مسافة مي 
ً
 اآلخرين.  ا

  اجتناب التجمعات،▪ 

ي المناعة )مثال: دار الرعاية الصحية،   اجتناب ▪
ي يتواجد فيها االشخاص الذين لديهم نقص فن

زيارة االماكن الت 

 ) المستشفن 

و ستالم أو التوصيل لتجنب مالمسة أحد،اختيار الخدمات المتوفرة لل  ▪ 

 قدر اإلمكان.  مع اآلخرين الحد من االختالط ▪

B.    ر   اعطاؤه اللقاح الكاملمناعة ضعيفة ولم يتم ولدكم لديه ج 
 أيام بعد تاري    خ الفحص.  10لمدة ، فيجب عليه الح 

ر  ال يحتاج ولدكم إىل أي فحوصات أخرى 2.  ج 
ة الح   . خالل في 

  COVID-19 لديه نتيجة فحص إيجابية عىل  ولدكم أبلغ إدارة المدرسة وبدون أي تأخير أن  3. 

ر  لدى إتمام4 ج 
 ( جميعها: 3الثالثة ) ه هذه التدابير . يمكن لولدكم التوقف عن الح 

  . I  ر   قد ج 
ة الح   أكمل ولدكم في 

. II   ساعة من دون استخدام أدوية تخفيض الحىم   24تعافن ولدكم من الحىم عىل األقل لمدة 

 . III  تحسنت عوارض ولدكم 

 : (primary Health Care provider)ىل مساعدة طبية، يرجى االتصال بطبيب العائلة ج ولدكم إ اياحت عند  5.  

ي المساعدة الطبية عيى الهاتف  -Care: 811 Teleب  أو اإلتصال        
 . لتلف 

ي حال. 6
ي التنفسيواجه    ولدكمكان   فن

 
ي من عوارض حادة أخرىأو  صعوبة ف

ي المساعدة الالزمة عىل الفور  911، اتصل ب  يعان 
. لتلف   

 

 

 

:    لللحصو  ي
ون     www.gnb.ca/coronavirusعىل أحدث المعلومات قم بزيارة هذا الموقع اإللكن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COVID-19 Exposure 
 

ي حال
 
وا كل الشخاص الذين تم التواصل معهم أو اإلختالط بهم عن قرب  ت نتيجة فحص ولدكم كان  ف ِنِ

ْ
خ
َ
 إيجابية، أ

ن  ن وغير الملقحير  هذا ينطبق عىل كل من األفراد الملقحير

تقع عىل عاتقكم مسؤولية إخبار أفراد أرستكم وكل الشخاص الذين تم التواصل معهم أو اإلختالط بهم عن قرب وبدون أي تأخنر بأن  

   COVID-19لفحص  إيجابيةىل نتيجة ولدكم حصل ع

 من هم الشخاص الذين تم التواصل معهم أو اإلختالط بهم عن قرب؟ 

ين )ستة أقدام( من ولدكم لمدة   مسافة  هم األفراد الذين كانوا عىل األشخاص الذين تم التواصل معهم أو اإلختالط بهم عن قرب    15بعد مي 

 دقيقة عىل األقل بدون أقنعة أو حواجز حماية خالل: 

 أو  ولدكم،  دىساعة قبل ظهور العوارض ل ٤٨    •

 ساعة قبل حصول ولدكم عىل نتيجة فحص إيجابية ) ٤٨     •
ا
 ( حت  الحصول عىل نتيجة فحص إيجابية أيهما كان أول

ِجْر 
َ
ة ا الح    لفراد الرسة فن 

 . ن ن وغير الملقحير  هذا ينطبق عىل كل من األفراد الملقحير
 

ي المجتمع عن قرب 
 
 إرشادات لكل المتخالطير  ف

ن  ن وغير الملقحير  هذا ينطبق عىل كل من األفراد الملقحير
 

ل معينة  كن، ويتشاركون أما ولدكمالفراد الذين يعيشون مع هم  هؤالء  ن مثل   من المين
 المطبخ وغرفة الجلوس والحمام. 

 إذا تم إبالغه ،اتباع هذه اإلرشادات يجب عليهم 
َّ
ل  منظمة الصحة   م إل ب  بغير ذلك من ق 

 : ( Public Health) العامة 
                                                                          :) ن  اللقاح الكامل )جرعتير

ر  عىل األقل لمدة 1.  ج 
 أيام بعد تاري    خ إجراء الفحص  5يجب عليهم الح 

ة  هم أكملوا بمجرد أن.2 ر  في  ج 
:  أيام إضافية 5لمدة ف ، الح  ي

 يجب عليهم اإلستمرار فن
أية عوارض جديدة أو تفاقم العوارض  مراقبة  ▪  

 ارتداء قناًعا متعدد الطبقات ومناسب▪
ً
  ا

ً
ي داخل وخارج األماكن العامة   جدا

  من حيث المقاس فن

ين بع والبقاءالتباعد  الحفاظ عىل  عنديعىل مسافة مي 
ً
اآلخرين.  ا  ▪ 

  اجتناب التجمعات، ▪ 
ي المناعة )مثال: دار    اجتناب ▪

ي يتواجد فيها االشخاص الذين لديهم نقص فن
زيارة االماكن الت 

 ) الرعاية الصحية، المستشفن 
           و  اختيار الخدمات المتوفرة لالستالم أو التوصيل لتجنب مالمسة أحد،▪

 الحد من االختالط قدر اإلمكان  ▪
ي حال ظهور أية عوارض، يجب إجراء فحص  .3
 COVID-19 :فن

GNB.CA/GETTESTEDCOVID19 
ي المناعة وعدم اكتمال اللقاح  

 
 ضعف ف

ر  لمدة     ج 
أيام بعد تاري    خ الفحص 10يجب عليهم الح  1. 

 يجب عليهم المراقبة ألية عوارض جديدة أو تفاقم العوارض     .2
، يجب إجراء الفحص    .3 ي حال ظهور عارض واحد أو أكير

 COVID-19فن
GNB.CA/GETTESTEDCOVID19 

  هؤالء هم األفراد الذين ال يعيشون مع ولدكم 
 .مراقبة ذاتية ألية عوارض جديدة أو تفاقم العوارض 1

ي    اجتناب 2 .
ي يتواجد فيها االشخاص الذين لديهم نقص فن

زيارة االماكن الت 
 ) المناعة )مثال: دار الرعاية الصحية، المستشفن 

 ارتداء قناًعا متعدد الطبقات ومناسب .3
ً
ي داخل وخارج  ا

من حيث المقاس فن
  األماكن العامة

ين بع  والبقاءالتباعد  الحفاظ عىل .4  عنديعىل مسافة مي 
ً
 اآلخرين.  ا

ا.  .5 ً  غسل اليدين كثير
   .اجتناب التجمعات .6
( ، يتم تشجيع  .7 ن ي حال لم يتم التلقيح أو عدم اكتمال اللقاح )جرعتير
فن

 استعمال الخدمات المتوفرة لالستالم أو التوصيل لتجنب مالمسة أحد
ي حال ظهور أية عوارض، يجب إجراء فحص  .8 
  :فن

COVID-19 GNB.CA/GETTESTEDCOVID19 
 

ن من العمر.  هم لألوالد الذين ) (Rapid POCTالرسي    ع  الفحص ال ُينصح باستخدام ي حال ظهور عوارض جديدة أو تفاقمت العوارض ما دون السنتير
حدد موعد لفحص   فن

.PCR   

ي ا  ىلإع رجو الطالع عىل أحدث المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، يرجى لل   
ونن   Living –GNB   websit19 -with COVIDلموقع اإللكي 

ي 
ون    :www.gnb.ca/coronavirus 2022-01-06للحصول عىل أحدث المعلومات قم بزيارة هذا الموقع اإللكن 

 


