
 لالختبار  إيجابيةبعد نتيجة جراءات  إلا

 2022فبراير   1اعتباًرا من 

  يحالحجر الص   ةزامي  ال

  10حي في المنزل لمدة الحجر الص  ب  االلتزام ، فيجب عليك إذا حصلت على نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا

 .سريعتبار أو اخ  PCRال يهم ما إذا كان االختبار عبارة عن اختبار. أيام 

 .ي حتى تختفي األعراض حالحجر الص   تزام فيجب عليك ال أيام، 10أعراض المرض لديك بعد  استمرت ا إذ 

 .حة الص   دارة إ ربما لن يتصل بك قسم.  كحي الخاص بأنت مسؤول عن الحجر الص  

ة في  ي  حصلت على نتيجة سلب من خالل التحليل السريع وبعدها لفيروس كورونا  إذا حصلت على نتيجة اختبار إيجابية

 .حي على الفورإنهاء الحجر الص   , فيمكنكPCR ر اختبا

 حيالحجر الص   ةفتر تقصير

 ا.  حي مبكر  فيمكنك إنهاء الحجر الص   أيام، 7 مضي   بعد   ساعة 48لمدة من األعراض  ا إذا كنت خالي   

 دالء يما يلي اإل عليك يجب  ذلك لألجل 

   اختبار سريع سلبي  •

   PCRالختبار   ة سلبيأو نتيجة   •

 Ct   -من قيمة 30ر من ثأك  مع PCR ر ختباا أو •

 .ليموالحي في اليوم اثم ينتهي الحجر الص   ر يمكن إجراء االختبار في اليوم السابع من الحجر الصحي على أقرب تقدي

 .المختصة عند الطلب  دارات إلعلى األقل وتقديمها إلى ا  يجب عليك االحتفاظ بنتيجة االختبار لمدة شهر

  األسرة ادي ألفرحالحجر الص  

يستمر  .  حي ، فيجب عليك أيًضا الدخول تلقائيًا في الحجر الص  إذا كنت تعيش مع شخص مصاب في نفس المنزل

 .أيام  10حي بشكل عام  الحجر الص  

ا باختبار سريع رسمي سلبي أو اختبارح  ر الص  فيمكنك إنهاء الحج األعراض،خالي ا من  أيام  7بعد كنت إذا      ي مبكر 

 PCR ا ا عليكيجب . سلبي  .على األقل  االختبار لمدة شهر نتيجة الحتفاظ ب أيض 

 .  ختبار سلبي اريق طعن   حي إلى خمسة أياميمكن للتالميذ تقصير مدة الحجر الص  

 :نطبق عليك ت ة االستثناءات التالي   ى حد ا ت حي إذا كانلحجر الص  ال ينطبق التزام ا

ا، لقيحا تتلقيت  (أ  لشركة  كورونا لقيحتمع  ج المزمع ى حت  ات،لقيح ت  أي ما مجموعه ثالثة  معزز 

.(Johnson & Johnson) Janssen  



  اواحد   قيت لقاحاتلو -PCR ر اكتشافها عن طريق اختبا م  بعدوى كورونا ت   ا مصابنت ك أي أنك  , ح ومعافىلق  مأنت ب( 

 .أو بعده  ذلك على األقل قبل 

ا 14الثاني أكثر من   لقيحمرتين وكان الت لقيحكت  ج( لقد تم   ا  90من ل أقو  ،يوم   . يوم 

ا و  27الذي أكد اإلصابة أكثر من  -PCR د( لقد تعافيت وكان اختبار ا  90أقل من  يوم   .يوم 

  :ي بما يل  نصحفإننا ن  ،االستثناءات كنت تندرج تحت هذه  نإ وتى ح

 ل من تواصلك  قل   •

 لحمى أو أعراض أخرى( اراقب نفسك ) •

 .خرين أشخاص آ لقاء ة عند ي  امة طبارتِد كم    •

 . اكورون  بمرض مصاب  ب لقاءالرابع عشر بعد آخر   حلول اليوم الى  نصائحاتبع هذه ال

  .  -PCRوإجراء اختبار ي حالحجر الص   متزا ال على الفور فيجب عليك    ،أعراض ك إذا ظهرت علي 

 التقوا بك ين ص الذخاشاألأنت ملزم بإبالغ 

  . تك في أسرع وقت ممكنصاب عن إ  األخيرين بك في اليومين   ا التقوأبلغ األشخاص الذين  

 : هم   شخاص األ ؤالءه

 . عمتر دون ارتداء قنا  1.5قائق وعلى مسافة أقل من د  10ألكثر من قيت بهم  التاألشخاص الذين  •

 .رة طويلة من الزمنة لفتأو عديمة التهوي   قةضي  األشخاص الذين تواجدت معهم في غرفة   •

 التقيت بهم: ى من يجب عل

 قاء، الل   أيام بعد  10دة  قدر اإلمكان لماالنعزال  •

وفي مجموعات   ةي  الداخل  األماكن  وخاصة في  المنزل،ب االتصال الوثيق مع أشخاص آخرين من خارج تجن   •

 ، كبيرة

 العمل من المنزل إن أمكن  •

العامة   ظافةيجب االلتزام الصارم بإجراءات الن    آخرين،شخاص مع أ امنه  الذي ال مفر   قاءات الل  وفي حالة  •

 .ىو والحماية من العد 

أو المدرسة أو مرفق الرعاية أو   الحضانة على اتصال بمنشأة مجتمعية مثل مركز   كالتقوا بكان األشخاص الذين  إذا

 .االتصالهذا عن  إبالغ المنشأة ينبغي زيارة هذه المرافق و  لهم  فال ينبغي  ذلك، ما شابه

 .الصحة ال تصدر أي أوامر فردية في هذا الصدد  إدارة

 وأجوبة سئلة أ

 ألسئلة المتداولة على موقعنا على اإلنترنت على ا لومات واألجوبة  من المع د ستجد المزي
.www.herne.de/regeln 

 

http://www.herne.de/regeln


 لإلشارة

لمزيد    .( اخة الصالحة حالي  في النس)  NRW حي الص  هو اختبار كورونا وقانون الحجر  قوانين األساس القانوني لهذه ال 

 ات، راجع م ومن المعل
nrw-rechtlicheregelungen-www.mags.nrw/coronavirus 

 السلطة المختصة  لدى حي عن خسارة الدخل التي تكبدها نتيجة الحجر الص    لتعويض ا العمل أن يتقدم بطلب  رب يمكن ل

(Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48147 Münster) 

 .من قانون التضامن االجتماعي 56وفق ا ألحكام المادة 

تجد . ايجابية يجة النت  تكون و  ع سريالاختبار كورونا  إجراء بعد يتم مطالبة بالتعويض عن خسارة الدخل الحق في ال

 :للتنزيل على الموقع اإللكتروني  لب طالاستمارات كذا من المعلومات وا مزيد 
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.htm

http://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.htm
http://www.ifsg-online.de/

