
 
 

 
 منشور مدينة بيليفيلد

 
Covid 19  منشور عن قواعد الحجر الصحي الحالية فيما يتعلق بعدوى 

2021أبريل  23اعتباًرا من   
 

 Covid-19 نظام الحجر الصحي الجديد فيما يتعلق بعدوى 
التالية. بعد ذلك ، يتم تطبيق القواعد 2021أبريل  23ساري المفعول في والية نورد راين وستفاليا منذ   : 

 
1. 

 السلوك في حالة ظهور أعراض المرض
 

إذا كان لديك اختبار سريع إيجابي أو اختبار ذاتي إيجابي أو بسبب أعراض مرض مثل على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني 
حتى تتوفر حمى أو اإلسهال ، فأنت ملزم قانونًيا بحجر نفسك في المنزل من التهاب الحلق أو السعال أو سيالن األنف أو ال

 .النتيجة. ال يوجد أمر كتابي أو هاتفي من وزارة الصحة في هذا الشان
 

2. 
 نتيجة اختبار إيجابية

 
في حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية ، يجب عليك البقاء في الحجر الصحي وإبالغ األشخاص الذين كنت على اتصال 

بار أو في الوقت الذي تم فيه إجراء االختبار. هذا ينطبق بشكل شخصي معهم على الفور في األيام األربعة التي سبقت االخت
متر أو إذا كنتما معًا لفترة طويلة في غرفة غير مهواة أو سيئة التهوية 1.5خاص إذا تعذر الحفاظ على مسافة  . 

 
سيتم االتصال بك بعد يقوم الطبيب أو مركز االختبار تلقائيًا بإرسال نتيجة االختبار اإليجابية إلى قسم الصحة. من هناك 

توفر نتيجة االختبار اإليجابية. نظًرا ألنه من الضروري بعد ذلك متابعة جهات االتصال في أسرع وقت ممكن ، فسيكون من 
المفيد جًدا أن تكون قد قمت بالفعل بإنشاء قائمة بأسماء وأرقام الهواتف المحمولة الخاصة باالشخاص الذين كنت على 

ستقوم بعد ذلك بنقلها إلى إدارة الصحة ااتصال بهم ، والتي . 
 

يوًما بعد إجراء االختبار. ال يسمح لك بمغادرة شقتك خالل هذا الوقت.  14فترة الحجر الصحي لالختبار اإليجابي هي 
تجري مدينة بيليفيلد فحوصات عشوائية لهذا األمر ، ويمكن معاقبة انتهاكات قاعدة الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 

يورو 25000 . 
 

لن تتلقى بعد اآلن إشعاًرا مكتوبًا بالحجر الصحي من وزارة الصحة. لذلك ، يرجى إبالغ صاحب العمل بتاريخ االختبار 
 .اإليجابي الخاص بك من أجل سداد التكاليف من قبل االتحاد اإلقليمي

 
سيتم سؤالك عما إذا كنت ال  قبل وقت قصير من انتهاء فترة الحجر الصحي ، ستتلقى مكالمة أخرى من وزارة الصحة.

تزال تعاني من أعراض المرض أو ما إذا كان هناك تحسن دائم. إذا استمرت أعراض المرض ، فسيتم تمديد الحجر 
ساعة متتالية 48الصحي بالتشاور مع وزارة الصحة حتى تختفي األعراض لمدة  . 
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3. 

 أفراد األسرة واألشخاص الذين يمكن االتصال بهم
 

يوًما أيًضا على أفراد األسرة والمخالطين المقربين للشخص الذي ثبتت إصابته. يجب  14فترة الحجر الصحي لمدة تنطبق 
يوًما في اليوم  14أن يدخل أفراد األسرة في الحجر الصحي فور معرفة نتيجة االختبار. تبدأ فترة الحجر الصحي التي تبلغ 

فراد األسرة أيًضا يتلقون إشعاًرا مكتوبًا بالحجر الصحي من وزارة الصحة. الذي يتم فيه اختبار الشخص المصاب. لم يعد أ
لذلك ، يرجى إبالغ صاحب العمل بتاريخ االختبار ألحد أفراد األسرة الذي ثبتت إصابته حتى يتم تعويضه من قبل االتحاد 

 .اإلقليمي
 

اتصال مع الشخص الذي كانت نتيجة  بالنسبة ألشخاص االتصال اآلخرين ، يتم حساب وقت الحجر الصحي بعد آخر
اختباره إيجابية. سوف تعرف الفترة المحددة في حالتك الشخصية عندما يتصل بك قسم الصحة. سيتم إصدار إشعار حجر 

 .صحي مكتوب من قبل وزارة الصحة لهذه المجموعة
 

حجر الصحي ، وستتلقى معلومات حول لتتمكن من استبعاد اإلصابة بفيروس كورونا ، يجب إجراء اختبار في نهاية فترة ال
وقت االختبار والتسجيل عند االتصال بقسم الصحة. إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ، ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم الرابع 

 .عشر. في هذه الحالة ، لن يتصل بك قسم الصحة
 

ذين يتواصلون مع األشخاص الذين ثبتت تقرر وزارة الصحة المسؤولة استثناًء من التزام الحجر الصحي لألشخاص ال
 إصابتهم والذين يعتبرون بالفعل محميين أو الذين يمكنهم تقديم دليل على الحماية الكاملة للتطعيم

 Covid-19 ضد. 
 

 8، من االثنين إلى الجمعة من الساعة  2000 51إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال بالخط الساخن لبلدية كورونا: 
مساءً  6ا حتى الساعة صباحً  . 
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 مكتب التفتيش الصحي والبيطري والغذائي
 

 

 
 

 

 
 
 


