إذا كـنـت مـصـابـا ً بـكـوفـيـد  19وقـد تـم تأكـيـد ذلـك مـن خـالل الـفـحـص  ،فـإنـه مـن الـمـهـم جـداً أن تـعـزل نـفـسـك  ،حـتـى
نـتـمـكـن مـن مـنـع إنـتـشـار الـعـدوى.

إذا كـان عـلـيـك أن تـعـزل نـفـسـك في بـيـتـك
أن تـضـطـر إلى عـزل نـفـسـك يـعـنـي :
إنـه يـجـب أن تـبـقـى في الـبـيـت في مـنـزلـك (أو مـنـزل تـتـاح لـك فـيـه فـرصـه عـزل نـفـسـك ــ مـثـل الـبـيـت الـصـيـفـي)
حـتى ال تـخـاطـر في الـتـواصـل الـجـسـدي مـع األخـريـن .












ال تـذهـب إلى الـعـمـل وال تـخـرج مـثـال إلى الـتـسـوق  .أطـلـب مـن األخـريـن الـمـسـاعـده في الـتـسـوق  ،اإلعـتـنـاء
بـالـكـالب واألعـمـال األخـرى  .إذا كـنـت سـتـسـتـلـم الـبـضـاعـه عـن طـريـق الـتـوصـيـل  ،أطـلـب مـنـهـم أن
يـضـعــوهـا عـنـد الـبـاب .
إلـغـي جـمـيـع الـزيـارات .
يـجـب عـلـيـك عـلى وجـه الـخـصـوص تـجـنـب أي إتـصـال مـع األشـخـاص الـمـعـرضـيـن لـخـطـر الـتـطـور الـخـطـيـر
لـكـوفـيـد (sst.dk/corona). 19
تـجـنـب الـتـواصـل الـجـسـدي مـثـل الـقـبـالت والـعــنـاق  ،واإلبـتـعـاد  2مـتـريـن عـلى األقـل .
تـجـنـب الـنـوم مـع بـعـض وأن تـقـضـى الـمـزيـد مـن الـوقـت في نـفـس الـغـرفـه .
مـن األفـضـل  ،إذا كـان مـمـكـنـا ً أن تـسـتـخـدم مـرحـاض  /حـمـام مـنـفـصـل  .إذا كـان لـديـكـم فـقـط  1واحـد في
الـمـنـزل  ،يـجـب عـلـيـك تـنـظـيـف األسـطـح بـنـفـسـك  ،عـلى سـبـيـل الـمـثـال عـن طـريـق رش الـمـرحـاض ،
أحـواض الـغـسـيـل والـحـنـفـيـات قـبـل إسـتـخـدامـهـا مـن قـبـل األخـريـن في الـمـنـزل .
إذا كـان لـديـك أطـفـال صـغـار  ،فـإنـنـا نـوصـي بـأن يـقـوم الـكـبـار األخـريـن في الـمـنـزل غـيـر الـمـصـابـيـن
بـرعـايـه الـطـفـل  /األطـفـال  .إذا لـم يـكـن ذلـك مـمـكـنـا ً  ،يـجـب عـلـيـك بـإعـتـبـارك الـشـخـص الـمـصـاب أن تـولي
إهـتـمـامـا خـاصـا ً لـلـنـظـافـه الـجـيـده وأن تـراقـب عـن كـثـب  ،فـيـمـا إذا كـان الـطـفـل  /األطـفـال تـظـهـر عـلـيـهـم
األعـراض .
إذا كـان الـعـديـد مـن األشـخـاص مـصـابـيـن مـن نـفـس الـمـنـزل  ،يـمـكـنـكـم عـزل أنـفـسـكـم في نـفـس الـغـرفـه .
في الـكـتـيـب الـمـوجـود هـنـا  ،يـمـكـنـك قـراءه مـا يـجـب الـقـيـام بـه عـنـدمـا تـكـون مـعـزوال في مـنـزلـك .
Til dig, der er testet positiv for COVID-19
سـتـجـد في هـذه الـصـفـحـه الـكـتـيـب مـتـرجـمـا ً إلى الـلـغـات  :الـعـربـيـه  ،الـفـارسـيـه  ،الـتـركـيـه  ،اإلنـكـلـيـزيـه ،
األرديـه  ،الـصـومـالـيـه  ،الـتـغـريـنـيـه  ،الـكـرديـه والـبـولـنـديـه .

إذا كـانـت نـتـيـجـه فـحـصـك لـكـوفـيـد  19إيـجـابـيـه  ،ولـم تـكـن لـديـك الـفـرصـه لـعـزل نـفـسـك في
مـنـزلـك  ،فإنه يـمـكـنـك أن تـكـون مـن ضـمـن الـمـجـمـوعـه الـمـسـتـهـدفـه لـلـحـصـول عـلى
عـرض إقـامـه عـزلـه طـوعـيـه خـارج الـمـنـزل .
تـقـوم الـبـلـديـه مـعـك  ،بـتـقـيـيـم فـيـمـا إذا كـان مـن الـمـمـكـن مـنـحـك مـكـان إقـامـه لـلـعــزل خـارج الـمـنـزل .
يـمـكـنـك أن تـكـون مـن ضـمـن الـمـجـمـوعـه الـمـسـتـهـدفـه لـلـبـقـاء فـي الـعـزل خـارج الـمـنـزل إذا كـنـت :


تـسـكـن مـع الـعـديـد مـن األشـخـاص في مـنـزل ال تـتـاح لـك فـيـه فـرصـه لـلـحـصـول عـلى غـرفـه خـاصـه بـك ،
وبـالتـالـي ال يـمـكـنـك الـمـحـافـظـه عـلـى مـسـافـه كـافـيـه مـع األخـريـن في مـنـزلـك ( 2مـتـريـن) .




تـسـكـن مـع واحـد أو أكـثـر مـن األشـخـاص الـمـعـرضـيـن لـخـطـر مـتـزايـد لـإلصـابـه بـمـرض خـطـيـر مـع كـوفـيـد
 ، 19والـذي ال يـمـكـنـك الـمـحـافـظـه عـلى مـسـافـه أمـنـه .
تـسـكـن مـع أشـخـاص كـبـار  ،يـجـدون صـعـوبـه في الـفـهـم  ،وبـالـتـالي إتـبـاع الـتـوصـيـات الـتـي يـجـب أن تـكـون
مـعـزوالً فـيـهـا ــ عـلى سـبـيـل الـمـثـال بـسـبـب الـخـرف أو أي ضـعــف في اإلدراك الـذهـنـي .
يـمـكـن أن يـكـون مـكان إقـامـه الـعـزل  ،عـلى سـبـيـل الـمـثـال دار رعـايـه سـابـق مـغـلـق  .ال يـجـوز لـك مـغـادره
الـمـكـان وأنـت في الـعـزل  ،وال أن تـسـتـقـبـل زيـارات مـن الـخـارج  .إنـه مـن الـمـمـكـن شـراء الـطـعـام بـكـلـفـه
 150كـرونـه في الـيـوم لـثـالث وجـبـات  .يـمـكـنـك أيـضـا أن يـأتـي طـعـامـك مـع شـخـص مـا  .لـكـن يـجـب أن يـتـم
ذلـك بـاإلتـفـاق مـع الـمـوظـفـيـن في الـمـوقـع  ،ويـجـب وضـع الـطـعـام خـارج الـبـاب .
مـالحـظـه  :يـجـب أن تـكـون نـتـيـجـه فـحـصـك إيـجـابـيـه لـكـوفـيـد  ، 19إلسـتـخـدام هـذا الـخـيـار  .يـجـب عـلـيـك
أوال اإلتـصـال بـالـبـلـديـه  ،عـنـدمـا تـحـصـل عـلى نـتـيـجـه فـحـصـك .
يـجـب عـلـيـك اإلتـصـال بـالـبـلـديـه بـنـفـسـك عـن طـريـق اإلتـصـال :
كـل يـوم مـا بـيـن الـسـاعـه  10.00إلـى الـسـاعـه  14.00عـلى رقـم الـهـاتـف 89 40 20 00
في عـطـل نـهـايـه األسـبـوع مـا بـيـن الـسـاعـه  9.00إلى الـسـاعـه  11.00عـلى رقـم الـهـاتـف 86 12 10 21

يـمـكـنـك قـراءه الـمـزيـد عـن أمـاكـن الـعـزل في الـكـتـيـب Information om frivilligt isolationsophold
عـلى مـوقـع مـديـريـه الـصـحـه  ،تـجـدون الـكـتـيـب مـتـرجـمـا إلى الـلـغـات  :الـعـربـيـه  ،اإلنـكـلـيـزيـه  ،الـفـارسـيـه
الـكـرديـه  ،الـبـولـنـديـه  ،الـصـومـالـيـه  ،الـتـغـريـنـيـه واألرديـه .

