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العزل  في الحجر الصحي أو  بقوا إلى كل األشخاص الذین ُطِلب منھم أن ی
 زلي منال

 
ولكن بعض  خفیفة) ال یعانون سوى من أعراض  19-معظم األشخاص الذین یصابون بعدوى ڤیروس كورونا (كوڤید

 طلب منھمیثمة بعض األشخاص الذین  البالد. ؛ ولذلك نحاول إبطاء انتشار العدوى في أنحاء یمرضون بشدةاألشخاص قد 
 منازلھم.  ن یبقوا فيبأ الطبیب
 .تماًما عن األشخاص اآلخرین 19-یجب أن یتم عزل أي شخص تم تشخیصھ بأنھ مصاب بڤیروس كوڤید •
ما   فيأن یدخل  ،قد تعرض للعدوى ربما یکون ولكن ،بالمرض بـأنھ مصاب ثبتأي شخص لم ی علییجب  •

 الحجر الصحي.  سمیی
 یطبق الحجر الصحي أیضا في حاالت الدخول إلی النرویج للقادمین من العدید من الدول.   •

 
 "؟يالمنزل ما المقصود بـ "العزل

الخاص بك، یجب علیك  ريختبفحص المأو إذا كنت تنتظر نتائج ال 19-أنك مصاب بڤیروس كوڤید ب ماإذا أخبرك طبی
عن  نفسك  عزلأن ت  علیك " أنھ یجبي. یعني "العزل المنزلھمعدیع أشخاص آخرین حتى ال تماحتکاك تجنب كل 

أن  و، في غرفة بمفردك تکونأال تخرج من منزلك وأن  علیك بما في ذلك األشخاص الذین تعیش معھم. یجب ین،خراآل
 المناشف مع اآلخرین.تأكل في تلك الغرفة وال تتشارك 

 
عزل في مستشفى.  من الممکن أیضا أن توضع في ال  .117 116علی الرقم   طبیب ھاتفیًاالإذا تدھورت حالتك فاتصل ب 

 یستمر العزل حتى یخبرك الطبیب أنك خاٍل من العدوى.   
 

 الحجر الصحي؟ ھوما 
نفس صحي. الحجر العدوى، فیجب أن تدخل في  کثیر من التعرضت لل قدولكنك  ،مریًضا لستإذا أخبرك طبیب بأنك  

أو في   أن تبقى في المنزلعلیك یجب الشيء ینطبق علی أولئك الذین یدخلون إلی النرویج قادمین من العدید من الدول. 
 . يولكن الحجر الصحي لیس صارًما كالعزل المنزل ،مکان آخر مناسب

 
ولكن ال یتوجب علیك عزل  ،قدر اإلمکاناألشخاص اآلخرین ب احتکاکكمن الحجر الصحي یعني أنھ یجب علیك أن تقلل  

وسائل النقل  تستخدمویجب أال  .أي أنشطة أخرى تمارسأال تذھب إلى المدرسة أو العمل أو  علیك . یجبتمامانفسك 
  بمفردك. أن تخرج لتتمشیولكن یمكنك  ،العبّارات)والطائرات ووالترام ومترو األنفاق والقطارات  تالعامة (كالحافال

 تصل بالطبیب ھاتفیًافمن المھم أن تالحلق أو الحمى أو واجھت صعوبة في التنفس،  أصبت بالتھاب وأالسعال  بإذا بدأت  
 مجاني في النرویج.  19-إجراء اختبار کوفید.  117 116علی الرقم  

 
 .   في آخر مرة لعدوىإصابتك بادخولك إلی األراضي النرویجیة أو بعد بعد  أیام  10یستمر الحجر الصحي لمدة 

 
المعلومات والنصائح الھامة حول   وافي النرویج أن یقرأ کل الناسمن  السلطاتتطلب   كن ُمطلعًا على أحدث المستجدات!

ائح  یتم تحدیث ھذه النصفقد .  www.helsenorge.noو  www.fhi.no لی موقعي الویبڤیروس كورونا ع
من فضلك  اطلب ، المعلوماتإذا وجدت صعوبة في فھم واللغتین النرویجیة واإلنجلیزیة. ب. تتوافر المعلومات والتوصیات

 . ھ عرفتالمساعدة من شخص 
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