معلومات لألشخاص المفحوصين إيجابيًا بفايروس كورونا
عند الفحص اإليجابي بواسطه (تفاعل البوليميراز المتسلسل  PCRأو االختبار السريع في المراكز الفحص المعتبره رسميا)
يجب االنتباه للنقاط التاليه:
•

يتم عزل األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالكورونا (فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل  / PCRفحص سريع من مركز
اختباررسمي) تلقائيًا لمدة عشرة أيام .اليوم األول للحجر هو اليوم التالي للفحص.

•

يمكن ألي شخص كان خاليًا من األعراض لمدة  48ساعة على األقل فحص نفسه طوعيا ابتداء من اليوم السابع من
الحجر الصحي باستخدام فحص  PCRسلبي( (negativاو اختبار سريع أو اختبار  PCRإيجابي بنسبه فايروس اعلي من
 CT> 30عندها يتم انتهاء الحجر الصحي.

•

يجب االحتفاظ بنتيجة الفحوص لمدة شهر كدليل.

•

بالنسبة لصاحب العمل أو المدرسة  ،فإن نتيجة االختبار اإليجابية هي الدليل الرسمي على الحجر الصحي .ال يعطي من
االن فصاعدًا أي أمر حجر صحي مكتوب من دائره الصحه أو مكتب النظام العام.

•

ليس من الضروري أيضًا االتصال من أو إلى قسم الصحة في هذه الحاله.

•

يجب على أي شخص مصاب إبالغ جهات االتصال الخاصة به في اليومين الماضيين من تاريخ االصابه او الفحص.
ومع ذلك  ،ال يوجد عزل تلقائي لهم.
هوالء األشخاص يجب عليهم االنتباه إلى األعراض واالتصال بالطبيب في حالة ظهور األعراض و عزل انفسهم طوعيا.

•

سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة  10أيام تلقائيًا على المقيمين مع الشخص المصاب (انظر أعاله).
•

يمكن إجراء فحص مجاني بعد  7أيام مع اختبار  PCRأو اختبار سريع مع نتيجه سلبية ( .(negativعند مراكز الفحص
المعتمده رسميًا فقط.

•

إثبات وجوب الحجر الصحي هو نتيجة الفحص اإليجابية للشخص المصاب.

استثناءات من الحجر الصحي ألفراد األسرة الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية (متطلب :ال توجد أعراض)
ً
معززا (التطعيم المعزز ؛ أي ما مجموعه ثالثة لقاحات)
• األشخاص الذين تلقوا لقا ًحا
• األشخاص المعافين من كورونا أبتداءا من اليوم  29إلى اليوم  90بعد اختبار المسحة PCR
• األشخاص الملقحون و المتعافين ( فحص أيجابي  + PCRلقاح أو لقاح  +معافاة )
• األشخاص الذين تلقوا التطعيم جرعتين ألكثر من  14يو ًما وأقل من  90يو ًما منذ التطعيم الثاني
إثبات التعافي (يلزم فحص )PCR

•
•

يمكن للصيدليات إصدار شهادة التعافي عند تقديم اختبار  PCRاإليجابي كإثبات.
بدالً من ذلك  ،يمكن طلب إثبات التعافي عن طريق تقديم طلب عبر البريد اإللكتروني من دائرة الصحة عند

(.)nachweispcr@kreis-re.de
أنتباه :لن يتم االعتراف بالفحوص المجراة في البيت النهاء الحجر الصحي .الرجاء اجراء الفحوص فقط في المراكز الفحص
المعتبرة رسميا.
اعتبا ًرا من 03.05.2022
لمزيد من المعلومات راجع الصفحات الرسميه التاليه:
www.kreis-re.de/corona
www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene

