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كيف أبلغ مكتب الصحة عن 
إصابتي بالعدوى؟

إمكانيات االختبار يف دائرة 
فيشتا

نتيجة
اختبار كورونا إيجابية

– ما العمل؟

األسئلة املتكررة

االتصال مبكتب الصحة

ما هي القواعد التي تُطبق عيل أثناء فرتة الحجر الصحي؟

معلومات عامة: 

ال ينبغي مغادرة املنزل  ·

ال ينبغي تلقي زيارة  ·

تقليل االتصال مع األقارب الذين يعيشون معك يف نفس املنزل  ·

املزيد من األسئلة واألجوبة املفصلة متوفرة 

يف موقعنا االلكرتوين:

www.landkreis-vechta.de 
) لهذا الغرض، قم مبسح رمز االستجابة 

الرسيعة(.

)RKI( مؤسسة روبرت كوخ

www.rki.de 
)BzGA( www.bzga.de املركز االتحادي للتوعية الصحية

ميكنك أيضا االطالع عىل مراكز االختبار يف 
املوقع اإللكرتوين لدائرة فيشتا
www.landkreis-vechta.de 

)لهذا الغرض، قم مبسح رمز االستجابة 
الرسيعة(.

2022/01إصدار :

 gesundheitsamt@landkreis-vechta.de :الربيد اإللكرتوين

الهاتف:  3333 - 898 -  04441 

www.landkreis-vechta.de

إذا كانت حالتك الصحية سيئة، فريجى االتصال بطبيب األرسة 

أو خدمة الطوارئ الطبية:  117 116  

شكرًا لتعاونك ونتمنى لك العافية. فريق مكتب الصحة يف 

دائرة فيشتا

امسح رمز االستجابة الرسيعة لالطالع عىل 

قانون العزل يف والية ساكسونيا السفىل أو ُزر 

املوقع اإللكرتوين:

.www.niedersachsen.de/corona



عزل ملدة 10 أيام بدءا من يوم إجراء اختبار تفاعل   · 

PCR البوليمرياز املتسلسل     

حالة التلقيح ليس لها أي تأثري عىل واجب العزل  ·
مصاب بالعدوى

عموًما
7 أيام مع اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل PCR او اختبار 

رسيع معتمد

املوظفون يف القطاع الصحي:
7 أيام مع اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل PCR  فقط

ميكن إجراء اختبار الخروج من الحجر،

إذا مرت 48 ساعة دون ظهور أعراض:

من هو الشخص املخالط؟
!

الشخص املخالط

غري حاصل عىل التطعيم )أو تلقيح /تعايف مزدوج
أكرب من 3 أشهر(

دون أعراض

دون حجر صحي

أعراض
+ اختبار رسيع إيجايب

اختبار تفاعل البوليمرياز 
املتسلسل PCR إيجايب

+ عزل صحي

التطعيم املعزز/حاصل عىل التطعيم-متعاٍف
تطعيم مزدوج „حديث“/ متعاٍف „حديث“ 

)„حديث“ = أقل من 3 أشهر(

نتيجة اختبار إيجابية
+ بيانات االتصال الخاصة +  اسم الشخص املُتعايف

 إىل الربيد اإللكرتوين ملكتب الصحة 
)gesundheitsamt@landkreis-vechta.de(

عموًما:
7  أيام مع اختبار تفاعل 
البوليمرياز املتسلسل أو 

اختبار رسيع معتمد

ميكن إجراء اختبار الخروج من الحجر، إذا مرت 48 ساعة دون ظهور أعراض

األطفال + الشباب
أقل من 18 سنة يف دور 

الحضانة واملدارس:
5 أيام مع اختبار تفاعل 

 PCR البوليمرياز املتسلسل
أو اختبار رسيع معتمد

الحجر الصحي ملدة 10 أيام بدءا من تاريخ االتصال

www.landkreis-vechta.de

يف حالة العدوى بفريوس 
)SARS-CoV-2( كورونا

 PCR أنت ملزم )إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل

ـ : إيجابية(* بـ

تحصل عىل:

إبالغ مكتب الصحة
„استامرة اإلبالغ للمصابني بالعدوى 

)نتيجة اختبار تفاعل البوليمرياز 
املتسلسل PCR إيجابية(“  يف موقع 

www.landkreis-vechta.de أو 
بواسطة رمز االستجابة الرسيعة هذا.

االلتزام بالحجر الصحي املنزيل عىل الفور  ·

إبالغ مكتب الصحة يف فيشتا عن العدوى فورا عرب االنرتنت  )يف ظرف  · 

    24 ساعة(، يُشرتط أن يكون مقر السكن يف دائرة فيشتا.

تقديم قامئة باملخالطني املقربني ملكتب الصحة  ·

إخبار املخالطني املقربني عن االلتقاء  ·

تأكيد عرب الربيد اإللكرتوين* )لتقدميه للمشغل مثال(  ·

فرتة الحجر الصحي الخاصة بك  ·

وبعد انتهاء الحجر الصحي تحصل عىل شهادة التعايف عرب الربيد  ·

تسجيل بياناتكم يف البوابة اإللكرتونية

رشط إلرسال شهادة التعايف من الفريوس!

بعد تلقي استامرة اإلبالغ يتصل بك مكتب الصحة )عرب الربيد 

اإللكرتوين(. 

ا لقانون العزل يف والية ساكسونيا السفىل *وفًق


