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بعد سفرك دولًيا
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ربما تكون قد تعرضت لفيروس كوفيد-19 أثناء
سفرك. وقد تشعر أنك على ما يرام و�� تعاني من

أيّة أعراض، ولكن قد تكون ناق��ً للعدوى دون
ظهور أعراض عليك وتن�� الفيروس ل��خرين.

كذلك، ُتشكّل أنت ورفقاؤك في السفر (بما في
ذلك ا��طفال) خطرًا على أ��تك وأصدقائك

ومجتمعك لمدة 14 يوًما بعد السفر.

ب��ف النظر عن المكان الذي سافرت إليه أو ما
قمت به خ��ل رحلتك، اتخذ هذه ا��جراءات لحماية

ا��خرين من ا��صابة بفيروس كوفيد-19:

عندما تكون بالقرب من ا��خرين، ابَق على
مسافة مقدارها 6 أقدام على ا��قل (حوالي

ذراعين) من أي شخص لم يسافر معك،
خاصًة في المناطق المزدحمة. من المهم
القيام بذلك في كل مكان — سواٌء في

ا��ماكن الداخلية أو الخارجية.

ارتِد قناًعا لتغطية أنفك وفمك باستمرار
عندما تكون في مساحات مشتركة خارج
منزلك، بما في ذلك عند استخدام وسائل

النقل العام.

إذا كان هناك أشخاص في ا����ة لم يسافروا معك، فارتِد قناًعا واطلب من جميع أفراد ا����ة ارتداء ا��قنعة في المساحات المشتركة داخل منزلك
لمدة 14 يوًما بعد عودتك من السفر.

اغسل يديك باستمرار أو استخدم معقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على ا��قل.

راقب صحتك: انتبه ��عراض فيروس كوفيد-19، وُقم بقياس درجة حرارتك إذا شعرت بالمرض.
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احرص على الخضوع لالختبارات والبقاء في المنزل بعد العودة من سفر یشتمل على مخاطر عالیة
يمكن أن يقلل الخضوع ل��ختبارات قبل السفر وبعد العودة منه من خطر انتشار فيروس كوفيد-19. �� تق�� ا��ختبارات على جميع المخاطر، ولكن عند

إقرانها بفترة البقاء في المنزل وا��حتياطات مثل ارتداء ا��قنعة والتباعد ا��جتماعي، فيمكن أن تجعل ا��ختبارات السفر أكثر أماًنا عن طريق تقليل ا��نتشار
على الطائرات وفي المطارات وفي وجهات المسافرين.

إذا كنت قد شاركت في أنشطة عالية المخاطر أثناء سفرك الدولي، فاتخذ ا��جراءات المذكورة أع��ه ونفذ مما يلي بعد السفر:

الخضوع ل��ختبارات بعد العودة من السفر بمدة 3-5 أيام والبقاء في المنزل لمدة 7 أيام بعد العودة من السفر.

حتى إذا كانت نتيجة ا��ختبار سلبية، فابَق في المنزل لمدة 7 أيام كاملة.

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فاعزل نفسك لحماية ا��خرين من ا��صابة.

إذا لم تخضع ل��ختبار، فمن ا��سلم البقاء في المنزل لمدة 10 أيام بعد العودة من السفر.
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تجنب التواجد مع ا��شخاص المعرضين لخطر متزايد ل��صابة بأمراض خطيرة لمدة 14 يوًما سواٌء أخضعت ل��ختبار أم ��.

اتبع دائًما التوصيات أو المتطلبات المحلية والخاصة بالو��ية المتعلقة بالسفر.

أنشطة عالیة المخاطر
في ما يلي بعض ا��نشطة التي تعرضك لخطر ا��صابة بفيروس كوفيد-19 بشكل أكبر:

السفر من بلد أو إقليم تابع للو��يات المتحدة يكون ذا إشعار سفر متعلق بالصحة ضمن المستوى 2 أو المستوى 3 أو المستوى 4.

الذهاب إلى تجمع اجتماعي كبير مثل حفل زفاف أو جنازة أو حفلة.

حضور تجمع ب��ي كبير مثل حدث ريا�� أو حفلة موسيقية أو عرض.

التواجد في حشود مثل المطاعم، أو الحانات، أو مراكز اللياقة البدنية، أو دور السينما.

استخدام وسائل النقل العام مثل القطارات أو الحاف��ت أو التواجد في مراكز النقل مثل المطارات.

السفر على متن باخرة سياحية أو قارب نهر.
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ماذا تفعل إذا مرضت بعد السفر أو كانت نتيجة ا��ختبار إيجابية

إذا كنت تعاني من حّمى أو ُسعال أو أعراض أخرى لفيروس كوفيد-19 أو كانت النتيجة إيجابية:

ابَق في المنزل واتخذ احتياطات أخرى. تجنب مخالطة ا��خرين حتى يصبح من ا��من لك إنهاء العزل المنزلي.

�� تسافر عندما تكون مريًضا.

قد تكون مصابًا بمرض كوفيد-19. لذا إذا تأكدت من إصابتك، فاعلم أن معظم ا��شخاص يمكنهم التعافي في المنزل دون رعاية
طبية.

ابَق على اتصال مع طبيبك. اتصل قبل الذهاب إلى عيادة الطبيب أو غرفة الطوارئ وأخبرهم بأنك قد تكون مصابًا بفيروس
كوفيد-19.

إذا كانت لديك ع��مة تحذيرية طارئة (بما في ذلك صعوبة التنفس)، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.

إذا كنت تعيش في أماكن قريبة مع ا��خرين، فاتخذ احتياطات إضافية لحمايتهم.

إذا كان لديك موعد طبي �� يمكن تأجيله، فاتصل بعيادة طبيبك، وأخبرهم بأنك ُمصاب بمرض كوفيد-19 أو ُيحتمل إصابتك به. وهذا سيساعد
العاملين في العيادة على حماية أنفسهم والمر�� ا��خرين. انظر صفحة مراكز مكافحة ا��مراض والوقاية منها (CDC) حول ماذا تفعل إذا

مرضت للحصول على مزيد من التفاصيل.
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موارد إضافية

توصيات السفر حسب الوجهة

ا��ختبارات والسفر الجوي الدولي

السفر في الو��يات المتحدة ا��مريكية

تعرف على مخاطر السفر لديك

تعرف على ا��حوال التي يتعين عليك فيها تأخير سفرك

مخطط السفر

ارتِداء ا��قنعة في وسائل النقل العام

أسئلة المسافرين الشائعة وإجاباتها

معلومات حول مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)
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ا��سئلة الشائعة وإجاباتها حول كوفيد-19

قائمة أرقام هواتف إدارة الصحة
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