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تعتب " وثیق االتصال من نوع آخر"
لك أنت الذي ر
ن
ن
الصحيي بأنهم وثیق االتصال ) (nærkontaktمع شخص تم
المهنيي
هذە معلومات ألولئك منكم الذين تم إخبارهم من قبل
.
:
یعتبون بأنهم وثیق االتصال بالمریض  1أفراد العائلة
التأكد من إصابته بمرض کوفید .19-هناك نوعان من األشخاص الذین ر
( )Hustandsmedlemmerواألشخاص الوثیق االتصال المماثل ن
ي ( .2 ، )tilsvarende nære kontakterوثیق االتصال من
نوع آخر (.)Annen nærkontakt
بصفتك شخص "وثیق االتصال من نوع آخر"  ،يجب علیك أن تخضع لالختبار وأن تتابع حالتك الصحیة لمدة  10أيام.
ً
يصاب عدد قليل من األشخاص وثیق االتصال بالعدوى ،ومعظم األشخاص الذين يمرضون يمرضون قليال .ولکن یمكن أن يصاب
عدد قليل من الناس بمرض شديد ،لذا من المهم أن نکبح انتشار العدوى نف المجتمع .يعد إجراء االختبار والحجر الصح والعزل
إجراءات حاسمة لتحقیق هذا الشء.
االختبار
بصفتك "وثیق االتصال من نوع آخر" ( ،)annen nærkontaktيجب عليك االتصال بجهاز الخدمة الصحية حيث تعيش نف
أقرب وقت ممكن لجراء اختبار کوفید .19-يجب أن تكون نف الحجر الصح حت تحصل عىل نتیجة االختبار األوىل .وبعد حواىل
ن
ن
 7أيام من إصابتك بالعدوی ،يجب عليك إجراء اختبار آخر .يجب علیك أن تکون ف الحجر الصح ف وقت فراغك حت تحصل
ن
عىل نتیجة االختبار ن
مجان.
الثان ،ولكن يمكنك الذهاب إىل المدرسة والعمل .االختبار
متابعة حالتك الصحیة لمدة  10أيام
بصفتك شخص "وثیق االتصال من نوع آخر" ،يمكنك مخالطة الذین تعيش معهم بشكل طبيع والذهاب إىل المدرسة أو العمل،
ولكن يجب عليك القيام بما يىل:
•
•

قلل من عدد األشخاص الذين تكون عىل اتصال وثيق بهم وتجنب االقباب من الحشود الكببة واالزدحام.
قیم صحتك یومیا لمدة  10أيام .ضع إشارة ر
الضب رف النموذج أدناە لتکون لدیك نظرة عامة عىل وضعك الصح.

سجل مالحظات عن حالتك الصحیة لمدة  10أیام
ضع إشارة نضب نف كل مرة تتحقق فيها من وجود أعراض عدوى الجهاز التنفش لدیك
وما إذا كنت تشعر نفسك مریضا.
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•

إذا ظهرت عليك أعراض عدوى الجهاز التنفش أو شعرت بالمرض ،فیجب علیك عزل نفسك عىل الفور .اتصل بجهاز
الرعاية الصحية حيث تعيش لجراء االختبار والحصول عىل مزید من المتابعة.

ن
المرض ،فيجب علیك إبالغ صاحب العمل والنظر فيما إذا كان يمكنك االستمرار نف
إذا كنت موظفا صحيا وتعمل مباشة مع
العمل.
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إبق عىل إطالع عىل آخر المستجدات!
المقيمي نف ن
ن
البوي ج قراءة المعلومات والنصائح المهمة حول فبوس کورونا
تتغب النصائح برسعة .تطلب السلطات من جميع
عىل موقع  www.helsenorge.noو  .www.fhi.noاحصل عىل مساعدة من شخص تعرفه إذا كان من الصعب فهم
ً
أيضا االتصال بهاتف المعلومات عىل الرقم .815 55 015
المعلومات .يمكنك

