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من هو المخالط لمصاب بمرض كوفيد-19

هـــو كــــل شخـــص قضى وقتــًا على مقربة مــن حالة 
تأكدت إصابتها بمرض كوفيــد-19 ســواء قبل ظهور 
األعــ�اض علــى الحالــة �يوميــن، أو منــذ �ــوم إجــــ�اء 
اختبار كوفيـــد-19 اإليجــابي للحالـــة المؤكــدة، أو في 
ــام ــا 10 أيـ ــرض ومدتهــ ــرة المــ ــالل فت ــت خ أي وق

الحجر الصحي

ــع  ــاء م ــر لق ــخ آخ ــن تا�� ــي م ــر الصح ــرة الحج ــدأ فت تب
الشخص المصاب بعد ثبوت إصابتة بمرض كوفيد-19، 
ــر مــن 15  ــه أكث ــاء مدت ــام إذا كان اللق ولمــدة 10 أي

دقيقة وبمسافة تقل عن مت��ن.

ــخ  ــق بتا�� ــع صد� ــاء م ــة العش ــت وجب ــال: إذا �ناول مث
ــخ 3 ســبتمبر، يكــون  ــه بتا�� 1 ســبتمبر، وتأكــدت إصابت
الحجر من 1 سبتمبر (تا��خ آخر مخالطة) إلي 10 سبتمبر
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* يخضــع المخالــط لحالــة إيجا�يــة إلــى الحجــر الصحــي إذا كان مــن الحاصليــن علــى اللقــاح (لقــاح الطــواري أو لقاحــات التجــارب 
الســ����ة) والظاهــرة عالمتهــم التع��فيــة بحــرف E أو النجمــة الذه�يــة على تط�يق الحصــن، وعليه إج�اء فحص فــي اليوم ال�ابع 

من ثبوت المخالطة مع حالة إيجا�ية

مايتوجب فعله في حال مخالطة مصاب بمرض كوفيد-19؟ 

مواصلــة الحيــاة 
الط�يعية

علــى المصــاب ع�ل نفســه في غرفــة منفصلة 
مباشــرة بعــد الحصــول علــى النتيجــة اإليجا�يــة 
لفحص PCR وعليه أن يقوم �إخطار رئیسه المباشر 

وإدارة الموارد البش��ة.

بعــد إكمــال 10 أيام بدون أعــ�اض، والحصول 
علــى �تيجــة ســل�ية لفحــص أجــري فــي اليــوم 

الثامن يمكن مواصلة الحياة الط�يعية*

ــد  ــة بموع ــالة نصي ــتالم رس اس
إج�اء الفحص الثاني

�تيجة سل�ية

ساعة

�تيجة إيجا�ية

عــ�ل المصــاب فــي المنــ�ل أو فــي المنشــآت 
المخصصة للع�ل بناء على ال�أي الطبي

يجــب الحصــول علــى �تيجتيــن ســل�يتين م�تاليتيــن 
خالل 24 ســاعة أو إكمال فترة الع�ل 10 أيام مع 
الخلو من األع�اض في آخر 3 أيام من الع�ل بغض 

النظر عن النتيجة لفحص اليوم الثامن.

عــ�ل الحــاالت التــي لد�هــا أعــ�اض شــديدة 
في المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية.

التوجــه إلــى أقــرب مركــز طبــي مــن الم�اكــز المعتمــدة للمخالطيــن 
الستكمال إج�اءات الحجر الصحي وتجنب المسائلة القانونية.

�تيجــة الفحــص 
الثالث سل�ية

�تيجــة الفحــص 
الثاني سل�ية

�تيجــة الفحــص 
الثاني إيجا�ية



www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

األسئلة الشائعة

ضيق وصعوبة
فــي التنفــس

ماهي أع�اض مرض كوفيد-19؟

أالم فــي
الجــــــسم

سيـالن في 
األنــــــــــف

الغثيان اإلسهال الصداع

فقدان حاستي 
الشم والتذوق

حمي وارتفاع في 
 درجةالح�ارة

ألــــم في
 الحــــــــلق

قــد يكــون الشــخص مصابــًا بالفيــ�وس 
ولكـــــن ال تظهـــــر عليه أي أعـــــــــ�اض
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متى يعتبر الشخص مخالطًا لحالة إيجا�ية؟

متى �بدأ الحجر الصحي؟

ــٍة  ــى مقرب ــًا عل ــر الشــخص مخاًلطــا إذا قضــى وقت ُيعتب
من حالة  تأّكدت إصابتها بكوفيد-19 بمســافة أقل من 
مت��ن ولمدة ت��د عن 15 دقيقة أ�ناء العمل أو الد�اسة 
ــائل  ــتخدام وس ــاء اس ــة أو أ�ن ــ�اد العائل ــد أف ــع أح أو م

النقل العام أو غيرها.
(ســواء قبــل ظهــور األعــ�اض علــى الحالــة �يوميــن، أو 
ــة  ــي للحال ــد-19 اإليجاب ــار كوفي ــوم  إجــ�اء اختب ــذ � من
المؤكــدة) التــي لــم تظهــر عليهــا أعــ�اض (أو فــي أي 

وقت خالل فترة المرض ومدتها  10 أيام)

�بــدأ الحجــر الصحــي مــن تا��ــخ آخــر مخالطــة مــع حالــة 
إيجا�ية مؤكدة لمدة 10 أيام.

أحــد  مــع  العشــاء  �ناولــت  قــد  كنــت  إذا  فمثــال: 
األصدقاء في 1 سبتمبر وفي 3 من سبتمبر تم إبالغك أن 
صديقك قد ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، فستبدأ  فترة 
الحجر الصحي من 1 ســبتمبر تا��خ آخر مخالطة حتى 10 

سبتمبر.
10
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ماذا يعني الحجر الصحي؟

لمــاذا تــم تحديد مدة 10 أيام للحجر الصحي 
ولماذا يجب إ�مام هذه المدة؟

يعنــي تق�يــد حركــة المخالطيــن والمحتكيــن بحالــة 
إيجا�ية لمدة 10 أيام وذلك للحد من اختالطهم باآلخ��ن 
خــالل هــذه الفتــرة والتــي تبــدأ مــن تا��ــخ آخــر مخالطــة 
مــع حالــة إيجا�يــة مؤكــدة. وتعتبــر مــدة 10 أيــام هــي 
فتــرة الحضانــة المثبتة علم ًيا لفيــ�وس كوفيد-19 حيث 
مــن المحتمــل ا�تقــال الفيــ�وس وحــدوث عــدوى خــالل 

هذه الفترة.

ألن مــدة حضانــة الفيــ�وس تمتــد إلــى 10 أيــام، ولــو لــم 
تظهــر األعــ�اض، حتــى لــو كنــت فــي حالــة صحيــة جيــدة 
ــ�وس و�تســبب بالعــدوى  ــًال للفي ــد تكــون حام ــك ق ألن

لآلخ��ن في هذه الفترة.
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هــل الخضــوع للحجــر الصحــي يعنــي أننــي 
مصاب بمرض كوفيد-19؟

ما هي أنواع الحجر الصحي؟

يعتبــر الحجــر الصحــي إل�امــي، ولكــن ليــس 
المخالطيــن  جميــع  يكــون  أن  بالضــ�ورة 
مصا�يــن بالفيــ�وس وهــذا اإلجــ�اء احتــ�ازي 
لهــم  العــدوى  ا�تقــال  عــدم  مــن  للتأكــد 

ولغيرهم.

الحجر المن�لي:
 يكــون فــي مقــر الســكن، وذلــك بعــد التأكــد مــن اســتيفاء 

ش�وط الحجر المن�لي. 

الحجر المؤسسي: 
يكــون فــي منشــأة مخصصــة ألغــ�اض الحجــر. وهــي للمخالطيــن 
الذ�ــن ال �توفــر لد�هــم شــ�وط الحجــر المن�لــي فــي مقــر ســكنهم 
ويتــم فيهــا توفيــر كافــة ســبل المتابعــة واإلشــ�اف علــى النــ�الء 

خالل فترة الحجر.
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هل الحجـر المؤسسي 
مجاني؟

ش�وط ومتطلبات الحجر المن�لي؟

فــي حــال عــدم توفــر شــ�وط الحجــر المن�لــي أو 
كانــت هنــاك رغبــة شــخصية للمخالــط فــي عــدم 
البقــاء فــي الحجــر المن�لــي فإنــه يتحمــل تكاليــف 

اإلقامة في منشأة الحجر الصحي.

توفـــــــر مستلــــــــزمات 
اإلسعـــافات األولية مع 
جهاز قياس درجة الح�ارة. 

الوعي وااللت�ام �إج�اءات
 الحجـــر المتعلقة بالعناية 
الشخصية وإدارة النفايات.

استقــــــ�ار الحالة 
الصحية للمخالط. 

توفــر وسائل 
ا�صال فعالة. 

توفر غرفة منفصلة 
مع حمــــــام خاص.



www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

األسئلة الشائعة

مــا هــي الفئــات األكثــر عرضــة للخطــر مــن 
كوفيد-19؟

من هم فوق 60 سنة 

األشخاص الذ�ن يعانون من مشاكل صحية مثل:

أصحاب الهمم

األشخاص الذ�ن يقيمون في م�اكز الرعاية طويلة األجل.

مرض السكرى. 
أم�اض القلب الخطيرة مثل نقص الت�وية القل�ية. 

ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم. 
أمــ�اض الرئــة / أمــ�اض الجهــاز التنفســي المزمنــة بمــا فــي ذلــك الربــو 

المعتدل إلى الشديد. 
أم�اض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. 

مرض الكبد المزمن. 
مرضى السرطان الذ�ن ما �الوا يخضعون للعالج. 

المرضــى الذ�ــن يســتخدمون األدويــة ال�يولوجيــة أو األدويــة المثبطــة 
للمناعة. 

المرضى الذ�ن لد�هم تا��خ ��اعة أعضاء. 
األشــخاص مــن أي فئــة عم��ــة ممــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة) 
مؤشــر كتلة الجســم 40 <[BMI]) أو األشــخاص الذ�ن يعانون من بعض 

الحاالت الط�ية األساسية، خاصة إذا لم يتم التحكم فيها جيدا.
أي حالة صحية قد تضعف المناعة.
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فــي مؤسســتي هنــاك شــخص مصــاب 
ماذا علي أن أفعل؟

ســوف تقــوم جهــة العمــل ب�تبــع المخالطيــن ألي حالــة 
إيجا�يــة. إذا تــم التأكــد بأنــك كنــت علــى ا�صــال مباشــر 
بحالة كوفيد-19 مؤكدة، فسوف تقوم جهة عملك �إبالغك 

حتى �تمكن من بدء الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

مــكان عملــي يطلــب منــي إ�بــات بأننــي 
ــى  ــول عل ــي الحص ــل يمكننــــ ــط، ه مخال

رسالة �ثبت بأنني مخالط؟
يمكــن الحصــول علــى رســالة �ثبــت اســتكمال فتــرة الحجــر 
الصحي بعد استكمال مدة 10 أيام وذلك عن ط��ق المركز 
الحجــر  إجــ�اءات  اســتكملت  الــذي  المعتمــد  الصحــي 

الصحي فيه.
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بشــكل  األشــخاص  أحــد  مــع  التقيــت 
مباشــر وعرفــت الحقــًا بأنــه مصــاب، هــل 
علــي  أم  فقــط  نفســي  حجــر  علــي 

التواصل مع الجهات المعنية؟
عليــك المبــادرة بالذهــاب إلــى أحــد الم�اكــز المعتمــدة الســتكمال 
إجــ�اءات الحجــر الصحــي فــي أســ�ع وقــت حفاظــًا علــى ســالمتك 
وســالمة اآلخ��ــن. علمــًا بــأن هــذا اإلجــ�اء ضــ�وري إلصــدار شــهادة 
ــي  ــة ف ــل أو الد�اس ــرة العم ــن مباش ــن م ــر للتمك ــتكمال الحج اس

المقر.

أحــد أفــ�اد أســرتي تــم تأكيــد 
علــي  يجــب  هــل  إصابتــه، 

حجر نفسي؟
نعــم فــي حالــة وجــود مخالطــة مباشــرة، فــإن علــى 
جميــع األشــخاص الذ�ــن يتشــاركون مــع المصــاب 

في مقر السكن حجر أنفسهم.
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ظهــرت علــي إحــــدى األعــ�اض وأنــا 
فــي الحجــر المن�لــي، مــاذا علــي أن 

أفعل؟
التوجه إلى أحد الم�اكز المعتمدة للمصا�ين إلعادة الفحص.

قبــل الخــ�وج مــن المنــ�ل إلجــ�اء اختبــار كوفيــد-19، يجــب االلت�ام 
بكافــة اإلجــ�اءات االحت�ا��ــة، وتفــادي االحتــكاك باآلخ��ــن، مــع 

ارتداء الكمامة.
تأّكــد مــن ضمــان التباعــد الجســدي لمســافة ال تقــل عــن مت��ــن 

�ينك و�ين اآلخ��ن في جميع األوقات.
�رجــى التأكــد مــن المداومــة علــى غســل اليد�ــن أو تعقيــم 

اليد�ن والحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي

هــل علــي ا�بــاع نظــام غذائــي 
ــي  ــدي ف ــاء تواج ــن أ�ن معيـــــ

الحجر المن�لي؟
ال �وجــد نظــام غذائــي معيــن، ولكــن ُينصــح با�بــاع 
ــة  ــة كافي ــرب كمي ــي وش ــي الصح ــام الغذائ النظ

من الماء.
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عنــد عــدم رغبتــي بالحجــر المن�لــي، 
ــى  ــول علـــــــ ــي الحص ــل يمكنن ه

حجر مؤسسي؟

إذا كان الشــخص المخالــط يّفضــل الحجــر الصحــي المؤسســي 
بــدال ً مــن الحجــر الصحــي المن�لــي أو إذا لــم يســتطع المخالــط 
تل�يــة متطلبــات الحجــر الصحــي المن�لــي، فيمكنــه اختيــار 
الحجــر الصحــي المؤسســي وســيتّعين عليــه تّحمــل التكاليــف 

المترتبة على إقامته في منشأة الحجر الصحي.

متــى يتوجــب علــي الفحــص عنــد مخالطتــي 
لحالــة مصابــة، وكــم عــدد الفحوصــات التــي 

يجب أن أج��ها؟
عنــد معرفــة الشــخص بأنــه مخالــط عليــه  التوجــه إلــى أقــرب مركــز طبــي للقيــام 

بفحص PCR وإعادته في اليوم الثامن للغير متطعم. 
أمــا المتطعــم، يخضــع المخالــط لحالــة إيجا�يــة إلــى الحجــر الذا�ــي إذا كان مــن 
الســ����ة)  التجــارب  اللقاحــات  أو  الطــواري  (لقــاح  اللقــاح  علــى  الحاصليــن 
والظاهــرة عالمتهــم التع��فيــة بحــرف E أو النجمــة الذه�يــة علــى تط�يــق الحصن، 

وعليه إج�اء فحص في اليوم ال�ابع من ثبوت المخالطة مع حالة إيجا�ية.
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كنــت مخالطــًا لحالــة إيجا�يــة ولكــن لــم 
يقــم المصــاب بذكــر اسمـــــــــي، كيــف 

أستطيع التصرف فـــي هذه الحالة؟
الســتكمال  المعتمــدة  الم�اكــز  أحــد  إلــى  بالذهــاب  المبــادرة  يمكنــك 
إجــ�اءات الحجــر الصحــي فــي أســ�ع وقــت حفاظــًا علــى ســالمتك وســالمة 
اآلخ��ــن. علمــًا بــأن هــذا اإلجــ�اء ضــ�وري إلصــدار شــهادة اســتكمال الحجــر 

للتمكن من مباشرة العمل أو الد�اسة في المقر.


