أمر موظف الصحة المحلى حول الحجر الصحي والعزل .ساري منذ  ٢٨مارس ٢٠٢٠
أصدر موظف الصحة بمقاطعة كينك أمراً لحماية صحة مجتمعنا ومنع انتشار مرض  .COVID-19تم إصدار هذا األمر لمنع
انتشار مرض  COVID-19من األفراد التي أثبتت التحاليل الطبية إصابتهم بمرض  COVID-19أو أولئك اللذين ما زالوا في انتظار نتائج
التحاليل .هذا األمر ضروري خصوصا ً لمنع انتشار مرض  COVID-19لألفراد األكثر عرضه لإلصابة الشديدة.

توجيهات الحجر الصحي
إذا كنت تعاني من أيا ً من أو جميع أعراض مرض ال ( COVID-19الحمى ،السعال ،صعوبة التنفس) وفي انتظار نتيجة التحاليل الطبية :لزاما ً،
يجب عليك البقاء في المنزل أو في موقع الحجر الصحي .يمكن أن يكون موقع الحجر الصحي موقعا ً مقدما ً من الحكومة أو من وكال ٍة عام ٍة -إن
كان متاحا ً -إذا كان هؤالء االفراد ال يملكون منزالً في الوقت الحالي.
هذا األمر يتوافق مع إرشادات مركز التحكم في األمراض ) (CDCوالصحة العامة بسياتل ومقاطعة كينك.
إذا كانت نتيجة تحاليلك الطبية إيجابية لمرض  ،COVID-19يتوجب عليك البقاء في العزل

أمر العزل
يجب على أي شخص تظهر نتيجة تحاليله الطبية إيجابية لمرض  COVID-19البقاء في العزل كما يلي:
ال تغادر منزلك أو مركز االستشفاء اال لتلقي الرعاية الصحية( .مراكز االستشفاء هي أماكن حيث يسكن أولئك الذين ليس لديهم سكن في الوقت
الحالي .هذه األماكن يُمكن ان تكون مقدمة من الحكومة او من وكالة عامة).
يُمكن ألي مريض لديه األعراض أن يتوقف عن العزل فقط في إحدى الحاالت التالية:
•

مرور ثالثة أيام على األقل ( ٧٢ساعة) منذ اختفاء الحمي بدون استخدام األدوية التي تعمل علي عالج الحمي (مثل األسبرين
واأليبوبروفين) وتحسن األعراض (السعال ،صعوبة التنفس); باإلضافة الي،

•

مرور  ٧أيام على األقل منذ بداية ظهور األعراض

األشخاص اللذين أثبتت التحاليل الطبية إصابتهم بمرض  COVID-19غير انه لم يظهر عليهم أي من االعراض :توقف عن العزل حال مرور
 ٧أيام على األقل من تاريخ إجراء التحاليل الطبية الكتشاف اإلصابة بمرض  ،COVID-19باإلضافة الي عدم الشعور باإلعياء لمده  ٧أيام.

االمتثال
نحث الجميع بقوة على االمتثال طوعًا لهذا التوجيه واألمر.
يجوز وضع أي شخص ال يمتثل لهذا األمر رهن االعتقال  .تمتلك وزارة الصحة هذه السلطة بموجب قانون والية واشنطن (قم بمراجعة المادة
)) RCW 70.05.070 (2)-(3) and WAC 246-100-036 (3

