
إرشادات العزل المنزلي
ما هو العزل المنزلي؟

عزل الشـــخص المصاب أو المخالط أو المشـــتبه بإصابته   •
بفيـــروس كورونا (كوفيد-19) عـــن محيطه وذلك في المنزل 

بطريقة تحول دون نقل العدوى لآلخرين.

يتم تطبيق العزل المنزلي لجميع الحاالت ويتم تسجيلهم   •
ومتابعتهم عبر تطبيق "مجتمع واعي" واإلسوارة الذكية.

مـــدة العزل المنزلي هي 10 أيام، وســـيتم ذكر تاريخ البدء   •
واالنتهاء في نموذج اإلقرار.

للحـــاالت القائمـــة يبـــدأ العـــزل مـــن يـــوم التشـــخيص،   •
وللمخالطين يبدأ العزل منذ آخر تاريخ للمخالطة.

أعراض شائعة 
حمى   •

سعال   •
ضيق في التنفس  •

صداع، ألم في الحلق، سيالن األنف  •
غثيان وترجيع وإسهال.  •

ألم في الصدر  •
تعب وآالم في الجسم  •

فقدان حاسة الشم أو التذوق   •
مالحظة: هناك حاالت ال تظهر عليها أعراض.

المدة

تجنب مخالطة اآلخرين
اعزل نفســـك فـــي الغرفـــة بعيدًا عـــن عائلتك، ويشـــمل   •
مفهـــوم العزل األكل بمفردك في الغرفة واســـتخدام حماٍم 

منفصل.

•  عند الضـــرورة القصوى لالتصال بشـــخص ما، ارتد قناع 
الوجـــه وقفـــازات وحافظ على مســـافة آمنـــة (3 أمتار) بينك 

وبين اآلخرين، بما في ذلك الحيوانات.

فـــي حال وجود أي استفســـار، يرجى االتصـــال على الرقم   •
444

في حالة ظهور أية أعراض، اتصل فوًرا على 444 وأبلغهم   •
بأعراضـــك، حيـــث ســـيتم تقييمـــك وتحويلك إذا اســـتدعت 
الحالة الى العيادة االفتراضية، وســـيقوم الطبيب بتقييمك 
عن طريق االتصال المرئي أو الصوتي مع احتمال استدعائك 

للمركز الصحي المخصص للحاالت القائمة. 

إذا كانـــت هناك أعراض ال يمكنك تحملها، يجب االتصال   •
بالرقم 999

سلة المهمالت
خصـــص ســـلة مهمـــالت شـــخصية وتأكد من اســـتخدام   •

أكياس مزدوجة لمنع أي تسرب.
 

يجب حفـــظ النفايات في منطقة منفصلـــة داخل المنزل   •
لمـــدة 3 أيام (72 ســـاعة) قبـــل التخلص منها مـــع النفايات 

المنزلية األخرى. 

االستفسارات

التعقيم والتطهير
قم بارتداء القفازات التي تســـتخدم لمرة واحدة للتنظيف،   •
وقـــم بتنظيـــف األســـطح باســـتخدام المـــاء والصابون قبل 

استخدام المطهرات.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية.  •

فـــي اليوم الحادي عشـــر، يمكنك التوجـــه إلى أقرب مركز   •
صحي وتقديم نموذج اإلقرار وسيتم إزالة اإلسوارة الذكية. 

يجب إعـــادة جهاز قيـــاس الحـــرارة ومقياس األوكســـجين   •
تســـليمها  الحالـــة  تطلبـــت  حـــال  (فـــي  الصحـــي،  للمركـــز 

مستلزمات صحية.)

العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية
يمكنك العودة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي إذا كنت   •

بدون أعراض في اليوم الحادي عشر.

في حالة ظهور أية أعراض خالل 72 ساعة من إنتهاء فترة   •
العـــزل المنزلـــي. يرجى طلب المشـــورة الطبية مـــن العيادة 
االفتراضيـــة عن طريق 444، حيث ســـيقوم الطبيب بتقييم 

حالتك الصحية ومن الممكن تمديد فترة العزل.

إنهاء العزل المنزلي 

وفًقا للقانون رقم (34) لسنة 2018، ُيحكم على المخالفين بالحبس لمدة ال تزيد عن 3 أشهر وغرامة ال تقل عن 1000 دينار وال تزيد عن 10000 دينار
أو بإحدى هذه العقوبات على كل من أخفى شخًصا مصاًبا عمدًا. أو تعريض اآلخرين للعدوى أو نقل الفيروس عمًدا أو رفض اتباع أي من اإلجراءات الوقائية.


