اإل جراءات بعد نتيجة إيجابية لالختبار
اعتبارا من  1فبراير 2022
ً
الزامية الحجر الصحي
إذا حصلت على نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا ،فيجب عليك االلتزام بالحجر الصحي في المنزل لمدة 10
أيام .ال يهم ما إذا كان االختبار عبارة عن اختبار  PCRأو اختبار سريع.
إذا استمرت أعراض المرض لديك بعد  10أيام ،فيجب عليك التزام الحجر الصحي حتى تختفي األعراض.
أنت مسؤول عن الحجر الصحي الخاص بك .ربما لن يتصل بك قسم إدارة الصحة.
إذا حصلت على نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا من خالل التحليل السريع وبعدها حصلت على نتيجة سلبية في
اختبار  ,PCRفيمكنك إنهاء الحجر الصحي على الفور.

تقصير فترة الحجر الصحي
إذا كنت خاليا من األعراض لمدة  48ساعة بعد مضي  7أيام ،فيمكنك إنهاء الحجر الصحي مبكرا.
لألجل ذلك يجب عليك اإلدالء يما يلي
• اختبار سريع سلبي
•

أو نتيجة سلبية الختبار PCR

• أو اختبار  PCRمع أكثر من  30من قيمة Ct -
يمكن إجراء االختبار في اليوم السابع من الحجر الصحي على أقرب تقدير ثم ينتهي الحجر الصحي في اليوم الموالي.
يجب عليك االحتفاظ بنتيجة االختبار لمدة شهر على األقل وتقديمها إلى اإلدارات المختصة عند الطلب.

الحجر الصحي ألفراد األسرة
إذا كنت تعيش مع شخص مصاب في نفس المنزل ،فيجب عليك أيضًا الدخول تلقائ ًيا في الحجر الصحي .يستمر
الحجر الصحي بشكل عام  10أيام.
إذا كنت بعد  7أيام خاليا من األعراض ،فيمكنك إنهاء الحجر الصحي مبكرا باختبار سريع رسمي سلبي أو اختبار
 PCRسلبي .يجب عليك أيضا االحتفاظ بنتيجة االختبار لمدة شهر على األقل.
يمكن للتالميذ تقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام عن طريق اختبار سلبي.
ال ينطبق التزام الحجر الصحي إذا كانت احدى االستثناءات التالية تنطبق عليك:
أ) تلقيت تلقيحا معززا ،أي ما مجموعه ثالثة تلقيحات ،حتى مع المزج مع تلقيح كورونا لشركة
.(Johnson & Johnson) Janssen

ب) أنت ملقح ومعافى ,أي أنك كنت مصابا بعدوى كورونا تم اكتشافها عن طريق اختبار PCR-وتلقيت لقاحا واحدا
على األقل قبل ذلك أو بعده.
ج) لقد تم تلقيحك مرتين وكان التلقيح الثاني أكثر من  14يوما ،وأقل من  90يوما.
د) لقد تعافيت وكان اختبار PCR-الذي أكد اإلصابة أكثر من  27يوما وأقل من  90يوما.
حتى وإن كنت تندرج تحت هذه االستثناءات ،فإننا ننصح بما يلي:
• قلل من تواصلك
• راقب نفسك (الحمى أو أعراض أخرى)
• ارت ِد كمامة طبية عند لقاء أشخاص آخرين.
اتبع هذه النصائح الى حلول اليوم الرابع عشر بعد آخر لقاء بمصاب بمرض كورونا.
إذا ظهرت عليك أعراض ،فيجب عليك على الفور التزام الحجر الصحي وإجراء اختبار .PCR-
أنت ملزم بإبالغ األشخاص الذين التقوا بك
أبلغ األشخاص الذين التقوا بك في اليومين األخيرين عن إصابتك في أسرع وقت ممكن.
هؤالء األشخاص هم:
• األشخاص الذين التقيت بهم ألكثر من  10دقائق وعلى مسافة أقل من  1.5متر دون ارتداء قناع.
•

األشخاص الذين تواجدت معهم في غرفة ضيقة أو عديمة التهوية لفترة طويلة من الزمن.

يجب على من التقيت بهم:
• االنعزال قدر اإلمكان لمدة  10أيام بعد اللقاء،
• تجنب االتصال الوثيق مع أشخاص آخرين من خارج المنزل ،وخاصة في األماكن الداخلية وفي مجموعات
كبيرة،
• العمل من المنزل إن أمكن
• وفي حالة اللقاءات الذي ال مفر منها مع أشخاص آخرين ،يجب االلتزام الصارم بإجراءات النظافة العامة
والحماية من العدوى.
إذا كان األشخاص الذين التقوا بك على اتصال بمنشأة مجتمعية مثل مركز الحضانة أو المدرسة أو مرفق الرعاية أو
ما شابه ذلك ،فال ينبغي لهم زيارة هذه المرافق وينبغي إبالغ المنشأة عن هذا االتصال.
إدارة الصحة ال تصدر أي أوامر فردية في هذا الصدد.
أسئلة وأجوبة
ستجد المزيد من المعلومات واألجوبة على األسئلة المتداولة على موقعنا على اإلنترنت
www.herne.de/regeln.

لإلشارة
األساس القانوني لهذه القوانين هو اختبار كورونا وقانون الحجر الصحي( NRWفي النسخة الصالحة حاليا) .لمزيد
من المعلومات ،راجع
www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw

يمكن لرب العمل أن يتقدم بطلب التعويض عن خسارة الدخل التي تكبدها نتيجة الحجر الصحي لدى السلطة المختصة
)(Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48147 Münster

وفقا ألحكام المادة  56من قانون التضامن االجتماعي.
الحق في المطالبة بالتعويض عن خسارة الدخل يتم بعد إجراء اختبار كورونا السريع وتكون النتيجة ايجابية .تجد
مزيدا من المعلومات وكذا استمارات الطلب للتنزيل على الموقع اإللكتروني:
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.htm

