
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

اتخاذ االجراءات  

إذا كان الضابط:
	nnواآلالمnالعضالتnآالمnأوnالحمىnأوnكالسعالn19-كوفيدnnأعراضnمنnيعاني

nاالتصالnجهةnأوnمشرفه/هاnإلىnفوًراnذلكnعنnاإلبالغnعليه/عليهاnيجبn،
المعينةnللوكالة.

	nnآالمnأوnالحمىnأوnالسعالnذلكnفيnبماn،19-كوفيدnأعراضnعليهnظهرتnقد
العضالت،nويجبnإبعاده/هاnnفوًراnمنnمكانnالعمل.

	nnأوnالحمىnمثلn،أعراضnعليهnوتظهرn19-كوفيدnلفيروسnتعرضnقدnأنهnيعتقد
nالعملnإلىnالعودةnعنnاالمتناعnعليه/عليهاnويجبn،nالتنفسnصعوبةnأوnالسعال

واالتصالnبمقدمnالرعايةnالصحيةnللحصولnعلىnالمشورةnالطبية.

متى تطلب العناية الطبية

االختبار  

يجب أن تعمل الوكاالت عن كثب مع وزارة الصحة المحلية ومرافق 
الرعاية الصحية من أجل:

وضع إجراءات خاصة  باختبار كوفيد-19 لموظفي إنفاذ القانون. 	

إبالغ موظفي الوكالة  عن كيفية اجراء اختبار كوفيد-19 لهم. 	

الدعوة إلى أولوية حصول موظفي إنفاذ القانون على اختبارات المرض.  	

 العزل  

	nnمقدميnإرشاداتnيتبعواnأنn19-بكوفيدnإصابتهمnتأكدتnالذينnاألفرادnعلى
الرعايةnالصحيةnووكالةnالصحةnالعامةnالمحلية.

	nn،متوافرًاnاالختبارnيكنnلمnإنnأوn،19-كوفيدnبفيروسnاإلصابةnتأكدتnإذا
n2:التاليةnالخطواتnالضابطnيتخذnأنnفينبغي

إخطارnالمشرفnأوnجهةnاالتصالnالمخصصةnللوكالة. 	
ابقnفيnالمنزلnباستثناءnالحصولnعلىnرعايةnطبيةnطارئة. 	
	 nالحيواناتnذلكnفيnبماn،المنزلnفيnاآلخرينnاألشخاصnعنnانفصل

األليفةn)هذاnماnيعرفnأيًضاnباسمn“العزلnالمنزلي”.
اتصلnبمقدمnالرعايةnالصحيةnقبلnزيارته. 	
	 nآخرينnأشخاصnمنnبالقربnتكونnعندماnفارتديهاnكمامةnلديكnكانnإن

)بماnفيnذلكnقبلnدخولnمكتبnمقدمnالرعايةnالصحية(.
غطيnالفمnواالنفnعندnالسعالnوالعطس 	
نّظفnيديكnبالصابونnبشكلnمتكررn)لمدةn20nثانيةnعلىnاألقل(. 	
تجنبnمشاركةnالمستلزماتnالمنزليةnالشخصيةnمعnاآلخرين. 	
نّظفnجميعnاألسطحn“كثيرةnاللمس”nكلnيوم. 	
راقبnاألعراضnيوميا. 	

 إصابة ضابط إنفاذ القانون  بمرض 
كوفيد-19

 اطلب العناية الطبية الطارئة فوًرا حال ظهور أي من العالمات
:* التحذيرية التالية

	nnnnالتنفسnفيnصعوبة

	nالصدرnفيnضغطnأوnnمستمرnألم

	nاإلثارةnعلىnالقدرةnعدمnأوnجديدnارتباك

	nnالوجهnأوnالشفاهnازرقاق

*هذه القائمة ليست شاملة أو حصرية.

يرجى استشارة مقدم الرعاية الطبية الخاص بك عند
.ظهور أي أعراض أخرى شديدة أو مثيرة للقلق1 

  اتصل برقم 911 في حالة الطوارئ الطبية وأخبر
عامل الهاتف بوجود احتمال اإلصابة بمرض
كوفيد-19. ارتدي كمامة قبل وصول املساعدة

الطبية إن أمكن.

nمرضnفيروسnكوروناn)كوفيد-n)19هوnمرضnتنفسيnيمكنnأنnيكونnحاداnًومهّدًداnلحياةnبعضnاألفراد.nفهوnمرضnينتشرnبسهولةnمنnشخصnآلخر.
.وتوضحnاإلرشاداتnأدناهnاملعلوماتnاملفيدةnملوظفيnإنفاذnالقانونnفيnحالnإصابةnالضباطnبمرضnكوفيد-19
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املرجعnالسابق 3

 العودة إلى العمل  

nقيادةnمعnبالتشاورnالعملnإلىnوالعودةn”المنزليnالعزل“nإيقافnقرارnُيتخذnأنnيجب
nتقدمn.n3والمحليةnبالواليةnالعامةnالصحةnوإداراتnالصحيةnالرعايةnومقدميnالوكالة
nnnالعزلnوقفnبشأنnالتاليةnالتوجيهاتnمنهاnوالوقايةnاألمراضnعلىnالسيطرةnمراكز

المنزلي:

يمكن لألفراد الذين مكثوا في المنزل )العزل المنزلي( إيقاف العزل 
المنزلي في ظل الظروف التالية:

	nnبإمكانكn،الnأمnمعدًياnتزالnالnكنتnإذاnماnلتحديدnاختبارnلديكnيكنnلمnإذا
مغادرةnالمنزلnبعدnحدوثnهذهnاألشياءnالثالثة:

	 nكاملةnأيامnثالثةnأي(nلم تصاب بحمى لمدة 72 ساعة على األقل
منnعدمnحدوثnالحمىnوnدونnاستخدامnدواءnخافضnالحرارة(

و

	 nأوnالسعالnتحسنn،nالمثالnسبيلnعلى(nاألخرىnاألعراضnتحسن
ضيقnالتنفس(

و

مرور 7 أيامnعلىnاألقلnمنذnاولnظهورnلnأعراضك 	
	nnمغادرةnيمكنكn،معدًياnتزالnالnكنتnإذاnماnلتحديدnاختباركnسيتمnكانnإذا

المنزلnبعدnحدوثnهذهnاألشياءnالثالثة:

لمnتعدnتصابnبالحمىn)بدونnاستخدامnدواءnnخافضnللحرارة( 	
و

	 nأوnالسعالnتحسنn،nالمثالnسبيلnعلى(nاألخرىnاألعراضnتحسن
ضيقnالتنفس(

و

	 nسيتبعn.اختبارين سلبيين على التوالي بفارق 24 ساعةnتلقيت
.CDCnالسيطرةnمراكزnإرشاداتnطبيبك

 يمكن لألفراد الذين تأكدت إصابتهم مخبريًا بمرض بكوفيد-19.والذين
لم تظهر عليهم أي أعراض التوقف عن العزل المنزلي عند مرور 7 أيام 

على األقل منذ تاريخ أول اختبار تشخيصي إيجابي لـكوفيد-19 ولم 
يكن لديهم أي مرض الحق.

التواصل   

	nn19-بكوفيدnباإلصابةnالمتعلقةnالمعلوماتnوتوصيلnتوثيقnعلىnالضباطnشجع
nالمشتبهnوالموقعnالتاريخnالمعلوماتnهذهnتتضمنnقدn.المباشرnمشرفهمnإلى

n.المحتملnالتعرضnمنذnخالطوهمnالذينnاألفرادnوكذلكnللفيروسnللتعرضnفيهما
n.والوكالةnللضابطnللغايةnمهمnفالتوثيق

	nnسيسمحnمماn،19-بكوفيدnضابطnيصابnعندماnالوكالةnموظفيnمعnالتواصل
nالذيnالضابطnخالطnقدnاآلخرينnاألفرادnمنnأيnكانnإذاnماnبتحديدnللوكالة

ثبتتnإصابتهnبكوفيد-19.

	nnللضباطnاحتياجاتnأيةnلتلبيةnnوالعافيةnالصحةnعلىnاالطمئنانnإجراءاتnتعزيز
nانظرn.األسرةnودعمnاألقرانnدعمnذلكnفيnبماn،nاألسرةnوأفرادn
كوفيد-19 الصحةnوالسالمةnلعائالتnnموظفيnإنفاذnالقانون.

خذ باالعتبار  

	nnالتيnالطبيةnالحاالتnعنnلإلبالغnالتقدمnللموظفينnيتسنىnحتىnnالعوائقnإزالة
قدnتعرضهمnلخطرnاإلصابةnبأمراضnخطيرةnإذاnأصيبواnبالفيروس.

	nnnاحتماليةnتكونnألعمالnالشديدnبالمرضnلإلصابةnعرضةnاألكثرnاألفرادnتحويل
التعرضnللفيروسnفيهاnأقل.

	nnقبلnأخرىnصحيnفحصnآلياتnاستخدامnأوnالضباطnحرارةnدرجاتnمراقبة
n1004فnحرارةnدرجةnإنn.بذلكnالمواردnسمحتnإذاn،عملnورديةnكلnبدء
nاإلبالغnيمكنnكعرضnحمىnيشكلnلماnالمقترحnالحدnهيnفهرنهايتnدرجة

n4.عنه

nnللوصولnإلىnاألدواتnواملواردnللمساعدةnفيnإبالغnاستجابةnوكالتكnلكوفيد-19.
nقمnبزيارةnnمكتبةnمواردn الخاصةnبكوفيد-n،n19وهيnمجموعةnمن

املواردnمنnمجالnإنفاذnالقانونnnإلىnمجالnإنفاذnالقانون

nتمnدعمnهذاnاملنشورnمنnخاللnاتفاقيةnتعاونيةnرقمn                    nمنnوزارةnالعدلnاألمريكيةn،nمكتب
nخدماتnالشرطةnاملوجهةnللمجتمع.اآلراءnالواردةnهناnهيnآراءnاملؤلفn)املؤلفني(nأوnاملساهمn)املساهمني(nوالnتمثل
nبالضرورةnاملوقفnالرسميnأوnسياساتnوزارةnالعدلnاألمريكية.nالnينبغيnاعتبارnاإلشاراتnإلىnأفرادnأوnوكاالت
nأوnشركاتnأوnمنتجاتnأوnخدماتnمعينةnموافقةnمنnاملؤلفn)املؤلفني(nأوnوزارةnالعدلnاألمريكية.nعوضًاnمنnذلك،

.فاملراجعnهيnتوضيحاتnالستكمالnمناقشةnالقضايا
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