فريوس كورونا :SARS-CoV-2

القواعد الراهنة فيام يخص
الحجر الصحي والعزل

تعد قواعد الحجر الصحي والعزل من أهم تدابري مكافحة جائحة فريوس
ُ َ ُّ
ألن العديد من الناس
كورونا بغرض منع االنتشار الرسيع للفريوس .ذلك َّ
فإن العدوى بنوع
يف أملانيا ما زالوا ُيصابون مبرض كوفيد .19-ومع ذلكَّ ،
غالبا ما تكون خفيفة وال تستوجب تلقي العالج
(متغري) أوميكرون السائد ً
ٍ
حاالت نادرة .لهذا السبب ،أصبحت هناك لوائح جديدة
يف املستشفى إال يف
يود هذا املنشور إطالعكم عليها.
بشأن الحجر الصحي والعزل ،والتي ُّ
من املهم َّأن اللوائح الجديدة الصادرة يف  2أيار /مايو  2022أصبحت متاحة
مقدم من قبل الحكومة االتحادية .لهذا السببُ ،يرجى
للواليات كمقرتح ُ َّ
ٍ
بصورة خاصة يف واليتكم االتحادية .ومن
أيضا االستعالم عن اللوائح السارية
ً
حيث املبدأ ،تكون مكاتب الصحة هي صاحبة الكلمة األخرية ،بحيث ميكنها
أيضا أن تتخذ قرارات مخالفة يف الحاالت الفردية.
ً

عيل
أترصف إذا ظهرت َّ
 .1كيف يل أن َّ
أعراض؟
ترجح اإلصابة املرضية بعدوى فريوس
إن الحظنا عىل أنفسنا عالمات ُ ِّ
تجنب االتصاالت االجتامعية والبقاء يف املنزل .عالمات
كورونا ،فيجب علينا ُّ
السعال ،أو
اإلصابة بعدوى كورونا من بينها ،عىل سبيل املثالَّ ،
الحمى ،أو ُّ
سيالن األنف ،أو الصداع وآالم األطراف ،أو التعب ،أو الشعور بالخدش يف
والتذوق.
منطقة الحلق ،أو فقدان حاسة الشم
ُّ
يف حال وجود عالمات للمرض ،ميكنكم االتصال بعيادة طبيب/ة األرسة
املعالج/ة لكم ،أو بالخط الساخن املحيل الخاص بكورونا ،أو بعيادة خارجية
للحمى .أثناء الليل ،ويف عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،ميكن
أيضا الوصول إىل خدمة االستعداد الطبي يف جميع أنحاء أملانيا عىل رقم
ً
الهاتف  .116 117وهناك ستحصلون عىل املعلومات حول ما يجب القيام
به .يف حالة الطوارئ ،اتصلوا برقم .112

 .2ما هي القواعد السارية بشأن العزل؟
يتم اتخاذه بأمر رسمي صادر عن إحدى املصالح الحكومية
العزل هو إجراء ُّ
عىل صعيد األشخاص املصابني بعدوى مؤكدة مبرض كوفيد .19-وينتهي
ويتم احتساب
العزل للجميع (باستثناء ما هو َّ
موضح أدناه) بعد  5أيامُّ ،
مدته يف الحاالت املصحوبة باألعراض من أول يوم كامل بعد بداية ظهور
األعراض ،وبالنسبة للحاالت غري املصحوبة باألعراض من أول يوم كامل بعد
أخذ العينة التي أدت إىل نتيجة االختبار اإليجابية.
ممكنا حتى يف فرتة ما
ونظ ًرا لكون انتقال العدوى ُّ
يظل من حيث املبدأ أم ًرا ً
ٍ
ذاتيا
بعد ذلكُ ،فينصح وبشدة بالخضوع
بصفة يومية لالختبار أو بإجرائه ًّ
بواسطة اختبار مستضد رسيع عقب انتهاء مدة العزل اإللزامي ،كام ويجب
ٍ
وبوجه
البقاء يف العزل عىل مسؤوليتكم الخاصة إىل أن يكون االختبار سلبيا.
فإن التوصية هي بأال يخرج األشخاص يف حالة اإلصابة املصحوبة
عامَّ ،
باألعراض من العزل إىل أن يشعروا بتحسن كبري عىل صعيد األعراض .يف
حد توفر
أي مخالطة وثيقة ال مفر منها ،يجب ارتداء كاممة طبية إىل ِّ
حالة ِّ
ٍ
بشكل كبري لتجنب نقل العدوى ألناس
اختبار سلبي أو تحسن األعراض
آخرين.

بالنسبة لكادر العاملني يف مرافق الرعاية الصحية ،ومرافق كبار السن
والرعاية التمريضية ،وكذلك خدمات رعاية املريضات واملرىض الخارجيني،
ومرافق املساعدة عىل االندماج ،فيجب عليهم باإلضافة إىل ذلك تقديم
نتيجة اختبار سلبية (أو مبعنى أصح يجب أن تأيت نتيجة اختبار الـ PCR
بقيمة  CTأعىل من  )30كرشط الستئناف العمل ،وعىل أن يكون االختبار
تم إجراؤه يف اليوم الخامس أو ما بعده.
اختبا ًرا ً
رسيعا أو اختبار َّ PCR
خاليا من األعراض ملدة
ً
وعالوة عىل ذلك ،يجب أن يكون الشخص املعني ً
 48ساعة.
داخليا
قد تختلف فرتة العزل بالنسبة للمريضات واملرىض املعالجني
ًّ
باملستشفى ولنزالء دور رعاية كبار السن .تتوفر املعلومات يف هذا الصدد
عىل:
www.rki.de/covid-19-entisolierung-stationaer

 .3ما هي القواعد السارية بشأن الحجر
الصحي؟
تنطبق قواعد الحجر الصحي عىل األشخاص الذين محتمل أن تكون
العدوى قد انتقلت إليهم عن طريق شخص ما مصاب باملرض .بالنسبة لهم،
ٍ
توجد ً
بصفة يومية وعىل
ذاتيا
إذا توصية ُ َّ
ملحة بأن ُيجروا ألنفسهم االختبار ًّ
مسؤوليتهم الخاصة بواسطة اختبار مستضد رسيع ملدة  5أيام من بعد
مخالطة الحالة املريضة ،كام وينبغي عليهم الحد من االتصاالت االجتامعية،
ً
ويعترب يف
املعرضني لخطر اتخاذ مرضهم ملسار وخيمُ .
وخاصة باألشخاص ُ َّ
ذلك اليوم التايل آلخر مرة خالطوا فيها الشخص املصاب بعدوى الفريوس
هو أول يوم كامل من أيام الحجر الصحي .ويكون األشخاص املخالطني
للشخص املصاب بفريوس كورونا باملنزل هم األكرث عرضة اللتقاط العدوى.
بالنسبة لكادر العاملني يف مرافق
الرعاية الصحية ،ومرافق كبار السن
والرعاية التمريضية ،وكذلك خدمات
رعاية املريضات واملرىض الخارجيني،
ومرافق املساعدة عىل االندماج،
فينبغي عليهم الخضوع الختبار
مستضد رسيع أو اختبار ( PCRأو أي
يتم إجراؤه عىل مدار
اختبار مامثل يعتمد عىل تضخيم الحمض النووي) ُّ
خمسة أيام قبل بدء الخدمة.
وحتى بعد انقضاء الخمسة أيام ،يوىص بتقليل االتصاالت االجتامعية ملدة
يوما من بعد آخر مخالطة للحالة املريضة وبارتداء كاممة
تصل إىل ً 14
طبية لدى مخالطة أناس آخرين.
فضالً عن ذلك ،يجب عىل األشخاص املخالطني وضع أنفسهم تحت
املالحظة :إذا ظهرت أعراض متوافقة مع مرض كوفيد 19-خالل هذه األيام
فيتعني عىل هؤالء املخالطني الدخول فو ًرا يف ٍ
عزل ذايت وإجراء
الـ َّ ،14
االختبار (الرسيع أو الذايت).

 .4ما هي قواعد الحجر الصحي التي تنطبق
قدوما من منطقة أنواع
عند دخول البالد ً
فريوسية؟
من حيث املبدأُ ،يحظر نقل األشخاص الوافدين من مناطق أنواع فريوسية
جدا ،عىل سبيل املثال لألشخاص الذين
– مع وجود استثناءات محدودة ً
يحملون الجنسية األملانية أو األشخاص الذين لديهم محل سكن وحق إقامة
يف جمهورية أملانيا االتحادية ،وركاب الرتانزيت ،والكوادر العاملة بالنقل.
ُيلزم األشخاص الذين يدخلون أرايض جمهورية أملانيا االتحادية قادمني
من منطقة أنواع فريوسية من حيث املبدأ بوضع أنفسهم بالحجر الصحي
تلقائيا مبجرد َّأن املنطقة
يوما .وينتهي الحجر الصحي املنزيل
املنزيل ملدة ً 14
ًّ
مدرجة عىل  www.rki.de/risikogebieteكمنطقة أنواع
املعنية مل َ ُ
تعد ُ َ
فريوسية.
تنطبق االستثناءات من واجب البقاء يف الحجر الصحي لدى دخول البالد،
عىل سبيل املثال ،عىل ركاب الرتانزيت ،والكوادر العاملة بالنقل طاملا َّأنها
متتثل ملخططات مواتية للحامية والنظافة الصحية ،وكذلك عىل األشخاص
خروجا من أملانيا أو دخوالً إليها طاملا َّأن
املتنقلني بكرثة عرب الحدود
ً
رضوريا وال غنى عنه للحفاظ عىل العمليات التشغيلية
يعد
نشاطهم املهني ُ َ ُّ
ًّ
بالرشكة أو املؤسسة املعنية .وحتى األشخاص الذين يرسي عليهم أحد
االستثناءات ُيلزمون بإبالغ املصلحة املختصة عىل وجه الرسعة إذا ظهرت
عليهم أعراض منوذجية للعدوى بفريوس كورونا  SARS-CoV-2خالل 14
يوما من دخولهم للبالد.
ً
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مجانا ضمن أعامل العالقات العامة لوزارة الصحة االتحادية.
يتم إصداره ً
هذا املنشور ُّ
ال يجوز استخدامه ال من قبل األحزاب السياسية وال القامئني عىل الدعاية االنتخابية أو
تنظيم االنتخابات أثناء الحمالت االنتخابية بغرض الدعاية .ينطبق ذلك عىل انتخابات
الربملان األورويب ،والبوندستاغ ،وبرملانات الواليات ،واملجالس النيابية املحلية.

