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ىل خشص  2000 من أ كرث نزوح املومسية الوظائف تقتيض قلمي ا   بني ال وبئة مراقبة ولضامن .س نة لك الباسك ا 
ىل العابرين ال شخاص  .الوابء ملاكحفة خاصة بروتوكوالت وضع مت حمددة، مناطق ا 

نه أ خرين، عامل مع مشرتكة مساحات يف والعامالت العامل بتعايش تقيض ال شغال هذه خالل العادة أ ن مبا  فا 
 .ما حاةل تأ كيد حال يف الفريوس انتشار لتجنب الصحية الظروف أ فضل عىل احملافظة املهم من

 ملاذا جيب تطبيق بروتوكوالت حمددة ملاكحفة ال وبئة يف املناطق اليت تس تضيف أ عامل مومسية؟

 ما اال جراء اذلي سيمت تطبيقه عيل قبل الالتحاق ابلعمل؟

جيابة؟  ماذا لو اكنت نتيجة الفحص التشخييص ا 

جراء س يقدم العمل، بدء قبل  لك لفحص مسح، كوس يةل ،(أ ر يس يب)  املتسلسل البولميرياز تفاعل اختبار ا 
 .19  كوفيد فريوس ضد تلقيحه/تطعميه حاةل عن النظر بغض  املومس، لتغطية انزح عامةل أ و عامل

ذا ما الاختبار هذا نتيجة اللحظة تكل يف س ُتحدد  ديكوف  فريوس بسبب النشطة ابلعدوى مصااب الشخص اكن ا 
 .املرض تفيش سلسةل لكرس الفورية التدابري ابختاذ أ يضا وستسمح  19

 ابال دالء س يطالب. (ال خرية يوما 90 الـ خالل املرض اجتاز أ نه أ ثبت خشص لك الاختبار هذا من س يعفى 
 .(معمتدة نتيجة ذو خمربي بتقرير

 

ذا) النقال هاتفك عىل ابلنتيجة قصرية نصية برساةل س توصل  .(برمقك أ دليت وأ ن س بق ا 

َّصيقني ُمخالطيك وحتديد حالتك لتقيمي الوابئية ابملراقبة معين فريق هاتفيا بك سيتصل  الل
ىل الاجامتعية، عالقاتك معكل، زمالء ُمعارشيك،)  ما كذكل املهنيون هؤالء س ُيقمّيِ  .(ذكل غري ا 

ذا ىل نقكل يتعني أ و للعزل الرضورية ال مان رشوط يس تويف احلايل سكنك اكن ا   .فندق ا 

جراء منذ أ و ال عراض بدء منذ ال قل عىل أ ايم 10 ابلعزل الالزتام عليك  مرَّ  حال يف الفحص ا 
 بك سيتصل .ال عراض اس مترت حال يف املدة هذه متديد يمت قد .عريض غري بشلك املرض

عفاءك سيمت مىت وحتديد الصحية حالتك لتقيمي دوراي ال ولية ابلرعاية ملكف فريق  .ا 

 ماذا لو اكنت نتيجة الفحص التشخييص سلبية؟

ذا) النقال هاتفك عىل ابلنتيجة قصرية نصية رساةل ستتلقى  .(برمقك أ دليت وأ ن س بق ا 

ذا نه مؤكدة حاةل أ ي لصيق بشلك مؤخرا ختالط ومل 19 لكوفيد مش بوهة أ عراض من تعاين ال كنت ا   الالتحاق ميكنك فا 
 .بعمكل فورا
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 مؤكدة حاةل من (2) مرتين عن تقل مسافة بعد وعىل دقيقة 15 من أ كرث بقي خشص لك
 .للكاممة والصحيح املس متر الاس تعامل دون ،19 بكوفيد مصابة

 من يُعترب خمالطا لصيقا؟

ذا كنُت خمالطا لصيقا؟  ماذا س يحصل ا 

ذا عطائك حالتك تقيمي أ جل من الوابئية املراقبة فريق من هاتفي ابتصال ستتوصل لصيقا خمالطا كنت   ا   وا 

ذا أ و تلقيحك،/تطعميك حاةل عىل بناء   املناس بة، التعلاميت ا املرض اجزتت قد كنت ا   .مؤخر 

 ذا ا 180 الـ  خالل املرض اجزتت أ و/و لاكملا التلقيح/التطعمي أ خذت أ نك تثبت مل ا  ن ،املاضية يوم   خمالطا مؤخرا كنت ا 
ن .ال قل عىل أ ايم 10 ملدة الصحي للحجر اخلضوع عليك سيتعني لصيقا،  التشخييص لالختبار ال وىل السلبية النتيجة ا 

 مفن ،وذلكل .حضانته طور يف تكون ال قد أ نك يعين ال هذا أ ن غري العينة، يف الفريوس بقااي اكتشاف يمت مل أ نه عىل تدل
ن خلطره لتعرضك املوالية ايمأ   10 الـ خالل الصحي احلجر تلزم أ ن املهم  الفرتة، هناية وعند  .ال عراض عليك تظهر مل وا 

يت يةب سل  نتيجته اكنت حال ويف أ خر املتسلسل البولميرياز تفاعل اختبار كل س يجرى  مش بوهة أ عراض بدون واس مترَّ
 .الصحي احلجر بهناية س تخرب

ذا ما لتحديد بتقيمي الوابئية املراقبة فريق س يقوم  يتعني أ و للعزل الرضورية ال مان رشوط يس تويف احلايل سكنك اكن ا 
ىل نقكل  .فندق ا 

ذا كنُت خمالطا لصيقا ولكن اجزتت كوفيد   ا املاضية أ و  180خالل  الـ  19ماذا س يحصل ا  يوم 

 ؟الاكملالتلقيح /تلقيت التطعمي
ذا ا 90 الـ  خالل املرض اجزتت ا  جراء من معفي فأ نت  :املاضية يوم   ابحلجر الالزتام ومن التشخيصية الاختبارات ا 

 .19  لـكوفيد مش بوهة أ عراض عليك تظهر أ ال رشيطة ،أ ايم 10 ملدة الصحي

ذا ا 180-90  الـ  خالل املرض اجزتت ا   عليك يتوجب فال :لاكملا التلقيح/التطعمي أ خذت أ نك أ ثبت أ و/و املاضية يوم 
 القيام عليك يتعني أ نه بيد .19  لـكوفيد مش بوهة أ عراض عليك تظهر أ ال رشيطة ،أ ايم 10 ملدة الصحي للحجر املثول

 .اال جيابية ابحلاةل اتصال أ خر من أ ايم  8 مرور بعد (أ ر يس يب) املتسلسل البولميرياز تفاعل ابختبار

 التالية التوصيات مراعاة عليك ينبغي ،نياحلالت لكتا ويف: 

 .الاجامتعية العالقات خالل للكاممة الصحيح الاس تخدام -    

 .الكبرية التجمعات حضور عدم -    

 .املُلقَّحني/املُطعَّني وغري للخطر املعرضني ابل شخاص االتصال جتنب -    

 .اال جيابية ابحلاةل اتصال ل خر املوالية يوما 14 الـ خالل 19 كوفيد مع املتوافقة ال عراض ظهور رصد -    

       

ذا كنُت خمالطا لصيقا ومل أ تلق التطعمي  ْ كوفيد لاكمل التلقيح ا/ماذا س يحصل ا   ؟19أ و مل اْجزت 



3 

 ؟لاكملالتلقيح ا/ماذا يعين التطعمي

 لقاح فايزر

أ ايم منذ أ خر  7أ كرث من ومرت ( 2)أ ن تكون قد أ خذت جرعتني 
 .تلقيح/تطعمي

 لقاح مودران

يوما منذ  14ومرت أ كرث من ( 2)جرعتني أ ن تكون قد أ خذت 
 .تلقيح/تطعميأ خر 

 لقاح أ سرتازينياك

يوما منذ أ خر  14ومرت أ كرث من ( 2)جرعتني أ ن تكون قد أ خذت 
 .تلقيح/تطعمي

 لقاح جونسون

 14أ كرث من ومرت ( 1)جرعة واحدة أ ن تكون قد أ خذت 
 .يوما

 تطعمي خمتلط

 .تلقيح/أ ايم منذ أ خر تطعمي 7وأ ن متر أ كرث من فايزر  لقاحجرعة من  2+ أ سرتازينياك  من لقاحجرعة   1

 .تلقيح/يوما منذ أ خر تطعمي 14وأ ن متر أ كرث من مودران  لقاحجرعة من  2+ أ سرتازينياك  لقاحمن جرعة   1

 ميكنين احلصول عىل شهادة كوفيد الرمقية اخلاصة يب؟ كيف
ىل ادخل    :التايل الوزارة موقع رابط ا 
htm.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ccd/ccaa.gob.mscbs.//www:https 

 

س بانيا خريطة مع الوزارة موقع س يظهر الرابط، فتح عند  املس تقل اال قلمي عىل انقر شهادتك، عىل للحصول .ا 

جيابية نتيجة عىل حصلت حيث أ و تلقيحك/تطعميك مت حيث ذاتيا  : 19 كوفيد الختبار ا 

 التلقيح؟/هل س يعرض عيل التطعمي

ذا .نعم ماكنية عليك فس تعرض تلقيحك،/تطعميك يمت مل ا   .العينات أ خذ فيه يمت اذلي املاكن نفس يف بذكل القيام ا 
ذا  .جونسون لقاح من (1) وحيدة جرعة عىل فس تحصل وافقت، ا 

ذا  عىل حصلت أ و لقحت/طعمت ا 

جيابية نتيجة  بدل يف 19 كوفيد الختبار ا 

 مفن املعلومات، هبذه وثيقة ودليك أ خر

 .معك حترضها أ ن املهم

شعار  ا 
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قامتك ماكن يف الصحي احلجر أ و/و للعزل الامتثال اس تحاةل مييلق  ظران ىل نقكل عىل العمل سيمت ،احلايل املؤقتة ا   الفنادق ا 
 .ذلكل املؤهةل

 

 بيساكي ،806رمق املبىن .زامودي التكنولويج اجملمع       

ماكنية عليك تطرح قد ىل نقكل ا   أ من عزل لضامن وذكل مؤكدة، حاةل أ و لصيقا خمالطا اعُترِبت   حال يف الفنادق، هذه ا 
 .املستشفى دخوكل الرسيري تشخيصك خطورة تتطلب أ ال رشيطة

ن  وسيمت .سواء حد عىل والرشب وال لك اال قامة وتشمل نقلهم، مت اذلين لل شخاص ابلنس بة متاما جمانية اخلدمات هذه ا 
ىل الانتقال ذا الفنادق، هذه ا  سعاف س يارة بواسطة خاصة، س يارة عىل يتوفر الشخص يكن مل ا   حافةل طريق عن أ و ا 

 .تلكفة أ ي بدون

اذلين ال شخاص وحاجيات الصحية احلاةل لتقيمي دوراي ابالتصال ال ولية الرعاية مع ابلتنس يق املمرضات من فريق س يقوم 
ىل نقلهم مت  .الفندق ا 

عىل والتغلب التواصل لتسهيل الشفوية الرتمجة خدمة تفعيل 19 كوفيد وخمالطات احلاالت رصد ش بكة خالل من ميكننا 
ىل ابال ضافة .اللغوي احلاجز ني همنيني ا   الاجامتعية، املوارد وتدبري وتفعيل واملرافقة الاحتياجات عن الكشف يف خمتّصِ

 .احمليل اجملمتع يف الاجامتعية الفاعةل اجلهات خمتلف مع التنس يق ويف

والكتب والشاحن وال دوية ادلافئة اكملالبس الشخصية، أ غراضك عىل حتتوي صغرية حقيبة معك حتمل أ ن تذكر 
خل الرتفيه، وأ غراض  .الصحي احلجر أ و العزل فرتة خالل حتتاجه قد ما لك معك تأ خذ أ ن املهم من .ا 

ليه يف حال مت التأ كد من أ يّنِ حاةل مرضية أ و اعُترِبُت  ما هو املاكن اذلي س يقرتح عيل نقيل ا 

 خمالطا لصيقا؟

 احلجر الصحي؟/ماذا س يحصل بعد الانهتاء من العزل 

عفائك بعد ىل جمددا ستنقل ا   .بعمكل فورا الالتحاق وميكنك فيه تقمي كنت اذلي املاكن ا 

 العزل؟/هل سأ تقاىض أ جرا خالل ال ايم اليت أ قضهيا يف احلجر الصحي

ذا  العمل عن مؤقت جعز ُمبارشة فستمت لصيقا، خمالطا أ و حاةل واعُتربت موقع معل عقد عىل تتوفر كنت ا 

 خاضعا أ و معزوال فهيا كنت اليت ال ايم عن مايل تعويض عىل احلصول من ستمتكن الطريقة، وهبذه لصاحلك

 .الصحي للحجر
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ذها للحد من خطر انتقال املرض؟  ما يه التوصيات العامة اليت ينبغي أ ن أ ختَّ

 أ ين ميكنين احلصول عىل املزيد من املعلومات؟
:  ميكنك مراجعة املعلومات اال ضافية يف قنوات االتصال الرمسية ال دارة الصحة، عن طريق الرابط التايل

korona/es/2a-01coronavirus/web-informativo-https://www.euskadi.eus/material 
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