
 19- وّظف استراتیجیات متعددة إلبطاء انتشار كوفید

 

 احصل على اللقاح
 مجانیة وآمنة وفعّالة.   19-لقاحات كوفید احصل على اللقاح.

 لمقاطعة أرلینغتون للحصول على المزید من المعلومات. 19-تطعیم كوفیداذھب إلى صفحة  •
 عن المواعید في أرلینغتون وحولھا، وبما في ذلك الصیدلیات ومقدمي الخدمات الطبیة اآلخرین.  vaccines.govابحث ضمن  •

 للحد من كمیة الفیروس في الھواء  مقر عملكو منزلكاحرص على جعل الھواء الطبیعي ینساب داخل  حسّن التھویة 

 اخضع للفحص 

 . خیارات إجراء االختبار في المنزلأو معلومات عن  مقاطعة أرلینغتونابحث عن أماكن إجراء االختبارات في  .اخضع للفحص
 .  19-أعراض كوفیدتبار على الفور إذا كانت لدیك قم بإجراء االخ •
 ، إنما من دون أن تظھر علیك أعراض.  19-إذا كنت قد تعرضت لكوفید 6قم بإجراء االختبار في الیوم  •

o إذا كانت نتیجة االختبار األول سلبیة.    8أو  7لیوم قم بإجراء االختبار ثانیةً في ا 
 . 19-ضع في اعتبارك القیام باالختبار قبل مخالطتك بشخص معرض لخطر اإلصابة بمضاعفات شدیدة من بكوفید •
لمساعدتك في تحدید موعد االختبار أو طلب الرعایة   )CDCاألداة الخاصة بمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (استخدم  •

 الطبیة.

 اعزل نفسك/خذ احتیاطاتك

 . 19-في حالة إصابتك بالمرض جّراء كوفید قم بعزل نفسك واتخاذ االحتیاطات الالزمة 
 ابق في المنزل وبعیدًا عن اآلخرین حتى تتلقى نتائج االختبار.  •
 أیام على األقل.   5إذا ثبتت إصابتك، فابق في المنزل وبعیدًا عن اآلخرین لمدة  •
 لمزید من المعلومات. 19-خطوات إبطاء انتشار كوفیدراجع  •

 

 أدناه).   "ارتِد قناعًا"أعاله و "اخضع للفحص"(انظر 19-اتخذ االحتیاطات الالزمة إذا تعرضت لكوفید

 . ھ أو یتم التوصیة بھتحتاجُمحكماً بشدة ویعطیك الحمایة ومریحاً عندما  قناعًاارتِد  ارتِد قناعًا 

 أقدام على األقل). 6تجنّب بشدة األشخاص الذین ال یعیشون معك (من الناحیة المثالیة  أقدام  6حافظ على مسافة تباعد 

 في األحداث واألماكن التي یصعب فیھا الحفاظ على مسافة تباعد آمنة بالشكل الالزم.  تجنب الحشود الكبیرة تجنب الحشود الكبیرة 

 % على األقل من الكحول. 60ثانیة. إذا لم یكن متاًحا، استخدم معقم الیدین مع  20ر بالماء والصابون لمدة اغسل الیدین بشكل متوات • اغسل یدیك، غِطّ السعال / العطس 
 غِطّ سعالك وعُطاسك.  •
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