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 لك أنت الذي تعتبر " وثیق االتصال من نوع آخر"

ن بأن ن الصحيي     همهذە معلومات ألولئك منكم الذين تم إخبارهم من قبل المهنيي 
مع شخص تم  (nærkontakt) تصال اال  وثیق 

  19-التأكد من إصابته بمرض کوفید
ون بأنهم وثیق  . أفراد العائلة  1:  االتصال بالمریض. هناك نوعان من األشخاص الذین یعتبر

(Hustandsmedlemmer  ) االتصالو  
ن مماثلال األشخاص الوثیق    . 2،   (tilsvarende nære kontakter)  ي 

من   تصالاال وثیق 

 . ( Annen nærkontaktنوع آخر )

 أيام.  10لمدة    یةصححالتك الأن تخضع لالختبار وأن تتابع  علیك  " ، يجبآخر  من نوع تصالوثیق اال "شخص بصفتك 

  االتصاليصاب عدد قليل من األشخاص 
.   وثیق 

ً
مكن أن يصاب  ولکن ی بالعدوى، ومعظم األشخاص الذين يمرضون يمرضون قليال

  المجتمع. يعد  کبحن المهم أن نبمرض شديد، لذا ممن الناس عدد قليل  
ن
االختبار والحجر الصح  والعزل  إجراء انتشار العدوى ف

ء  هذا  حاسمة لتحقیق إجراءات   
 . الش 

 ختباراال 

   جهاز ، يجب عليك االتصال ب( annen nærkontakt)" من نوع آخرتصال وثیق اال بصفتك "
ن
الخدمة الصحية حيث تعيش ف

  الحجر الصح  . 19-کوفیداختبار  جراء أقرب وقت ممكن ل 
ن
بعد حواىل   و االختبار األوىل.  نتیجةحت  تحصل عىل    يجب أن تكون ف

  أن علیك ، يجب عليك إجراء اختبار آخر. يجب بالعدوی أيام من إصابتك  7
  وقت فراغك حت  تحصل  تکون فن

الحجر الصح  فن

، ولكن يمكنك الذهاب إىل المدرسة و  نتیجةعىل   
. العملاالختبار الثانن  

 . االختبار مجانن

 أيام 10لمدة  یةصححالتك المتابعة 

تعيش معهم بشكل طبيع  والذهاب إىل المدرسة أو العمل،   مخالطة الذین، يمكنك شخص "وثیق االتصال من نوع آخر"بصفتك 

 :  ولكن يجب عليك القيام بما يىل 

اب من وتجنب  هم تكون عىل اتصال وثيق ب  نالذي  عدد األشخاصقلل من  • ة واالاالقب   . زدحامالحشود الكبب 

  أيام.  10لمدة  یومیا صحتك م  یق •
ب فر  . ك الصح  عىل وضع   تکون لدیك نظرة عامةالنموذج أدناە ل ضع إشارة الضر

 

أیام  10سجل مالحظات عن حالتك الصحیة لمدة    
 
  كل مرة تتحقق فيها من

ب فن لدیك  أعراض عدوى الجهاز التنفش   وجود  ضع إشارة ضن  

 وما إذا كنت تشعر نفسك مریضا. 

 

1یوم   2یوم   3یوم   4یوم   5یوم   6یوم   7یوم   8یوم    9یوم   10یوم    

ة الصباح             فب 

ة المساء             فب 

 

  جهاز الفور. اتصل ب عزل نفسك عىل یجب علیك إذا ظهرت عليك أعراض عدوى الجهاز التنفش  أو شعرت بالمرض، ف •

 المتابعة.   مزید من الحصول عىلختبار و اال جراء الرعاية الصحية حيث تعيش ل 

، فيجبا و صحيموظفا إذا كنت   ة مع المرضن    إبالغ صاحب العمل والنظر فيما إذا كان يمكنك علیك  تعمل مباش 
  االستمرار فن

 العمل. 
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 ! إطالع عىل آخر المستجداتعىل  إبق

وسح ائتتغب  النص وي    ج قراءة المعلومات والنصائح المهمة حول فب    البن
ن
ن ف   کورونا   برسعة. تطلب السلطات من جميع المقيمي 

. احصل عىل مساعدة من شخص تعرفه إذا كان من الصعب فهم  www.fhi.noو  www.helsenorge.no موقع   عىل 

ا االتصال بهاتف المعلومات عىل الرقم 
ً
 .  015 55 815المعلومات. يمكنك أيض


