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COVID-19 What is Social Distancing, Physical Distancing and Self Quarantine? Arabic

كوفيد :19-ما هو التباعد االجتماع ،التباعد الجسدي ،والحجر الصح الذات؟
اآلن ومع انتشار رفيوس كورونا المستجد ،المسبب لمرض كوفيد ،19-ر ن
بي المجتمعات المحلية ن يف الواليات المتحدة وبلدان
ن
تعن هذه المصطلحات ،وكيف
الصح
االجتماع" ،و"الحجر
أخرى ،يتم تداول مصطلحات مثل "التباعد
ي
ي
الذات" ،فماذا ي
ي
يمكن أن تنطبق عليك وعىل عائلتك ومجتمعك؟

ما هو التباعد االجتماع والجسدي؟

نف ر ن
الن يتجمع فيها الناس تم اغالقها ،إال أن هناك
حي أنه قد يكون من المخيب لآلمال أن نسمع أن العديد من األماكن ي
ي ً
التدابي .فهذه اإللغاءات تساعد عىل وقف أو إبطاء انتشار المرض مما يسمح
سببا للحفاظ عىل الصحة العامة وراء هذه
ر
توفي الرعاية ل ن
أكي مع مرور الوقت.
لمرض بسهولة ر
لنظام الرعاية الصحية ب ر
ً
ا
االجتماع ،يتم عمدا
الن يجتمع فيها الناس هو مثال للتباعد االجتماع والجسدي .فمن خالل التباعد
ي
إن إغالق األماكن ي
بي الناس لتجنب انتشار المرض .إن الحفاظ عىل وجود مسافة بينك ر ن
زيادة المساحة ر ن
وبي اآلخرين بما ال يقل عن ستة أقدام
يقلل احتمالية التقاط العدوى وإصابتك بكوفيد.19-
ه:
من األمثلة األخرى عن التباعد
والن تساعدك عىل تجنب الحشود ر
االجتماع والجسدي ي
ي
األكي أو األماكن المزدحمة ي
ا
• العمل من ن ن
الميل بدل من المكتب
ُّ
• إغالق المدارس /الجامعات أو التعلم االلكي ن
وت عن بعد
ي
ً
ا
عي األجهزة اإللكيونية بدل من زيارتهم شخصيا
• زيارة األحباء ر
الكبية
• إلغاء أو تأجيل المؤتمرات واالجتماعات
ر

ما هو الحجر الصح الذات؟
فيوس كورونا المستجد وممن تقع عليهم خطورة اإلصابة بمرض كوفيد ،19-الخضوع إىل
بإمكان الناس الذين تعرضوا ل ر
رن
الحجر الصح الذات.
بتوفي
سبوعي كفيلة
الذات لمدة  14يوم .إن فية األ
الصح
خياء الصحة بأن يستمر الحجر
ر
يوض ر
ي
ي
ي
الوقت ن
الكاف لهم لمعرفة ما إذا أصيبوا بالمرض أم ال ،وإن كانوا ر ن
ناقلي العدوى لآلخرين.
ي
الذات إذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب.
الصح
قد يطلب منك الخضوع للحجر
ي
ي
الذات عىل:
الصح
ينطوي الحجر
ي
ي
ن
بمعايي النظافة والمداومة عىل غسل اليدين
االليام
•
ر
• عدم مشاركة األشياء مثل المناشف واألواتن
ي
• البقاء نف ن ن
الميل
ي
• عدم استقبال الزوار
وبي اآلخرين نف ن ن
• الحفاظ عىل وجود مسافة  6أقدام عىل األقل بينك ر ن
ميلك
ي
الصح ،وإذا لم تكن لديك أعراض ،اتبع تعليمات طبيبك حول كيفية العودة إىل برنامج حياتك
بمجرد انتهاء فية الحجر
ي
االعتيادي.
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ما هو العزل الصح؟
بالنسبة لألشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بكوفيد ،19-فالعزل هو إجراء مناسب .العزل هو مصطلح خاص بالرعاية
ً
مصابي .يمكن تطبيق العزل نف ن
ن
ن
رن
رن
الميل أو
غي ال
عن إبقاء األشخاص
المصابي بمرض معد بعيدا عن أولئك ر
ي
الصحية والذي ي ي
ن
ن
رن
المعزولي ن يف
المرض
مستشف أو ن يف مرفق رعاية صحية .سيتم استخدام معدات الوقاية الشخصية الخاصة لرعاية
ن يف ال
أماكن وأوساط الرعاية الصحية.

