
COVID-19 إرشادات الحجر الصحي لـ

ي ارتداء الكمامة أو جهاز تنفس ُمجهز جيًدا عند 
استمر �ف

ي الأماكن العامة ح�ت 
ل و�ف ف ي الم�ف

وجودك حول الآخرين �ف
 . اليوم العا�ش

ي مراقبة الأعراض. إذا ظهرت الأعراض، قم بإجراء الختبار 
استمر �ف

واتبع توصيات العزل.

قم بتأجيل السفر عندما يكون ذلك ممكًنا ح�ت مرور 10 
أيام كاملة بعد آخر تواصل وثيق. 

ف  تجنب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المعرض�ي
. صابة بمرض شديد خالل اليوم العا�ش لخطر الإ

ي ل تستطيع فيها ارتداء الكمامة، 
ل تذهب إىل الأماكن ال�ت

. مثل المطاعم خالل اليوم العا�ش
تعرَّف عىل المزيد عن COVID-19 عىل 

nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
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.COVID-19 تاريخ التعرض لشخص مصاب بـ

ي الحجر الصحي. 
هذا هو أول يوم كامل لك �ف

اخضع لالختبار بعد 5 أيام عىل االأقل من االتصال الوثيق.

اليوم 6

ي ال توجد أعراض و/أو اختبار سل�ب

ل، لكن ارتِد قناًعا  ف يمكنك مغادرة الم�ف
 . وراقب الأعراض ح�ت اليوم العا�ش

إذا لم يكن الختبار متوفًرا، فيمكنك 
إنهاء الحجر الصحي بعد اليوم الخامس 

ي حالة عدم وجود أعراض.
�ف
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وس COVID-19 المؤكد. بالنسبة الأولئك الذين كانوا عىل اتصال وثيق بشخص مصاب بف�ي

من يحتاج إىل الحجر الصحي؟

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما   

وأك�ب ≤ والذين أكملوا سلسلة أولية من 

لقاح COVID-19 لكنهم لم يتلقوا 

 . ف جرعة معززة عندما يكونون مؤهل�ي

الأشخاص الذين لم يكملوا   

سلسلة اللقاحات الأولية.

من الذي ال يحتاج للحجر الصحي؟ 

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12   

عاًما وأك�ب ≤ والذين أكملوا سلسلة 

 COVID-19 أولية من لقاح

وتلقوا جميع جرعات اللقاح الموىص 

ي ذلك المعززات. 
بها، بما �ف

ف    اوح أعمارهم ب�ي الأطفال الذين ت�ت

5-11 عاًما الذين أكملوا سلسلتهم 

 .COVID-19 الأولية من لقاح

الأشخاص الذين أكدوا اصابتهم   

بـ COVID-19 خالل 

الـ 90 يوًما الماضية. 

خطوات إضافية

اليوم 6

ي يوجد أعراض أو اختبار ايجا�ب

ل واتبع توصيات  ف ي الم�ف
ي البقاء �ف

استمر �ف
العزل.

هذا هو اليوم 0 من العزل. راجع 
إرشادات العزل.

يمكنك استئناف القيام باالأنشطة العادية. 

https://nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf

