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 19 –متابعة لألفراد الذين خضعوا لفحص كوفيد إرشادات 

 لماذا خضعت للفحص؟

 أنا موظف رعاية صحية

  19ال ينطبق الدليل أدناه على موظفي الصحة العامة. الرجاء الرجوع إلى Quick Reference Public Health Guidance -COVID

Testing and Clearance .والمتابعة مع قسم الصحة المهنية والسالمة، لو ينطبق 

 ( أو لدي أطفال يذهبون إلى المدرسة12من صف الحضانة إلى أو أذهب إلى مدرسة )عمل نا أأ

  ،لالطالع على المزيد من االرشادات قم بزيارة:في حال كنت تعمل أو تذهب إلى المدرسة أو لديك طفل في المدرسة  

 

 19 -ارشادات المتابعة لطالب المدارس والموظفين والزائرين الذي خضعوا لفحص كوفيد 

 إرشادات المتابعة

أو سافرت  19 –صاباً بكوفيد مخالطت شخصاً  

 يوماً الماضية 14خارج كندا خالل 

ولم أسافر خارج كندا  19 –أخالط شخصاً مصاباً بكوفيد  مل

 يوماً  14خالل 

 أثناء انتظار نتائج فحصك. العزل الذاتييجب    أعاني من أعراض
  أثناء انتظار نتائج فحصك.  العزل الذاتييجب 

   لو كانت نتيجة فحصك سلبية، يجب العزل

يوماً من آخر يوم خالطت  14الذاتي مدة 

 مصاباً أو من يوم عودتك إلى أونتاريو. 

  إيجابية، يجب العزل الذاتي لمدة لو كانت نتيجة فحصك

 مأيا 10أيام* بعد بداية األعراض. يمكنك بعد  10

التوقف عن العزل الذاتي في حال لم تكن تعاني من حمى 

ساعة  24وتكون أعراضك قد طرأ عليها تحسن منذ 

 على أقل تقدير.

  جراؤهم اتي لو كانت النتيجة سلبية لفحصك الذ 

يجب إعادة  ،أيام من العزل الذاتي 7قبل 

من مدة العزل الذاتي أو  10الفحص في اليوم 

 بعده.

 

  لو كانت نتيجة فحصك إيجابية، يجب مالزمة

أيام* بعد بداية  10المنزل والعزل الذاتي مدة 

أيام* يمكنك التوقف عن  10بعد األعراض. 

 أوطرالعزل الذاتي في حال لم يكن عندك حمى 

ة ساع 24تحسن منذ أكثر من  كعلى أعراض

 تقدير. قلعلى أ

 

 

  لو كانت نتيجة فحصك سلبية، يمكنك التوقف عن العزل

الذاتي لو لم يعد عندك حمى وطرأ على أعراضك تحسن 

 ساعة على أقل تقدير. 24منذ 

 

 العزل الذاتي أثناء انتظارك أفراد المنزل جب على ي

كانت نتيجة فحصك إيجابية، وفي حال  لنتائج فحصك. 

يوماً من آخر يوم  14العزل الذاتي مدة أيضاَ يجب عليهم 

كانوا على تماس منك والعمل على إجراء فحص لدى 

الخاص بهم  الذاتي من العزل 10يوم وذلك  مركز التقييم

 أو بعده

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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أو سافرت  19 –خالطت شخصاً مصاباً بكوفيد  

 يوماً الماضية 14خارج كندا خالل 

ولم أسافر خارج كندا  19 –لم أخالط شخصاً مصاباً بكوفيد 

 يوماً الماضية 14خالل 

أعاني من أعراض 

 )تتمة(

 بينما العزل الذاتي أيضاً ى أفراد المنزل يجب عل

نتائج فحصك. لو كانت النتيجة إيجابية، يجب  تنظرت

يوماً من  14عليهم االستمرار في العزل الذاتي لمدة 

مركز  لدى  فحصالآخر تماس معك ويجب إجراء 

من مدة العزل الذاتي  10وذلك في اليوم  التقييم

  الخاصة بهم.

 

يوماً من آخر يوم  14لمدة   الذاتيالعزل يجب   ال أعاني من أعراض

ن يوم عودتك إلى مخالطت شخصاً مصاباً أو 

أونتاريو، حتى لو كانت نتيجة فحصك سلبية، 

تغرق هذه المدة أن األعراض تسخاصة و

 لتظهر.

  لو كنت في حالة مخالطة لشخص مصاب

، وكانت نتيجتك سلبية لفحص تم 19 –بكوفيد 

تي، يجب أيام من العزل الذا 7اجراؤه قبل 

إعادة الفحص في اليوم العاشر من مدة العزل 

 الذاتي أو بعده.

 ر تطبيق إنذا بعد استالمك إلشعار المخالطة عبر

 العزل الذاتي لو عندئذ ليس مطلوباً منك، كوفيد

 كانت نتيجة فحصك سلبية.

  يجب على أفراد المنزل عدم مغادرته إال

ألسباب ضرورية أثناء المدة التي تمضيها في 

في حال كانت نتيجة فحصك . الذاتيالعزل 

 14إيجابية، يجب عليهم أيضاً العزل الذاتي مدة 

تماس معك كانوا على  ميو يوماً من آخر

ي ف مركز التقييموالترتيب إلجراء فحص لدى  

 من مدة عزلهم الذاتي أو بعده. 10اليوم 

 

  الذاتي أثناء انتظارك لنتيجة ليس مطلوباً منك العزل

 الفحص.

  لو كانت نتيجة فحصك إيجابية، يجب العزل الذاتي لمدة

 أيام* بعد يوم إجراء الفحص. 10

  يمكن ألفراد المنزل الذهاب إلى العمل لو لم تكن عندهم

في حال كانت نتيجة فحصك إيجابية، يجب  .أعراض

وم يوماً من آخر ي 14عليهم العزل الذاتي أيضاً مدة 

كانوا على تماس معك، والترتيب إلجراء فحص لدى  

 من عزلهم الذاتي أو بعده. 10في اليوم  مركز التقييم

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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يوماً في حال إدخالك المستشفى وكنت بحاجة لمستوى رعاية في وحدة العناية المشددة أو كان جهازك المناعي ضعيف  20ي لمدة العزل الذات* 

عند  إيجابية 19 –يوماً لو كانت نتيجة فحصك لكوفيد  14العزل الذاتي لمدة  بشكل شديد )مثاًل تخضع لعالج كيماوي من مرض السرطان(.

 عودتك من خارج كندا.
 

 عن اآلخرين، تنظيف اليدين بشكل التباعد الجسديعند االنتهاء من العزل الذاتي، يجب المواظبة على    مالحظة: بالنسبة لكافة الحاالت أعاله:

ارتداء الكمامة أو . كما يجب 19 –كوفيد   أعراضوإعادة إجراء فحص لو ظهر عليك عارض واحد أو أكثر من    المراقبة الذاتيةمتكرر، و 

 .( وعندما يتعذر عليك التباعد الجسديO. Reg 364and  law-byفي األماكن العامة المغلقة )وفق قانون مدينة أونتاريو   غطاء الوجه

 

 الفحص بعد العودة من الخارج

أيام من مدة الحجر الصحي اإللزامية باستعمال مجموعة أخذ العينة  10عد ب 19 –يجب على المسافرين القادمين من الخارج إجراء فحص كوفيد 

 .الموقع االلكتروني لحكومة كندابشأن العودة إلى كندا من الخارج يمكنك الحصول عليها على  زيد من المعلوماتمالمنزل. ل في

 كيفية الحصول على نتائج الفحص

 للحصول على النتيجة، استخدم نفس الهوية التي استخدمها في مركز التقييم.

 :باستعمال بطاقة أونتاريو الصحية 
 

Ο   19قم بزيارة.ontario.ca-covid  والنقر على التحقق من النتائج“check your results.” (التحقق من نتائجك) 

Ο اتبع التعليمات وأدخل كافة المعلومات المطلوبة. 
 

 :بدون بطاقة أونتاريو الصحية 
 

Ο  توفر بعض مراكز التقييم ملصق فحص يتضمن رقم المرجع الطبي الخاص بك ورمز التحقق بحيث يمكنك من الحصول على النتائج عبر

 والنقر على ontario.ca-covid.19رقم المرجع الطبي ورمز التحقق، قم بزيارة   في حال حصولك علىاالنترنت. 

 “check your results”  (التحقق من نتائجك)  واختيار“Other or no identification”. 

 

  Ο  لو لم تتمكن من الحصول على ملصق الفحص الذي يتضمن رقم السجل الطبي ورمز التحقق، الرجاء االتصال بمركز التقييم حيث تم

 النتيجة.إجراء الفحص فيه لتحصل على 
 

 مبالنسبة لسكان تورنتو الذين يتعذر عليهم الحصول على نتائجه( يمكنهم االتصال بصحة تورنتو العامة ،TPHعلى ) الهاتف  رقم 

 416-338-7600. 

  في حال كانت نتيجة فحصك إيجابية، سيتصل بك مركز التقييم و/أو صحة تورنتو العامة لموافاتك متى يمكنك التوقف عن العزل الذاتي. لو

ناء بكان هناك أي التباس بشأن تواريخ العزل المقدمة من قبل مركز التقييم وصحة تورنتو العامة، يجب اتباع تعليمات صحة تورنتو العامة، 

 .Section 22 Class Order قانونال على
 

 ماذا يعني "مخالطة شخص مصاب"؟

  كانت نتيجة  آخر شخص نقريب مجسدي كان على تماس  ،يوماً الماضية 14مخالطة شخص مصاب تعني بأن شخصا ما، خالل مدة

 .19 –فحصه إيجابية أو أنه يعاني من أعراض كوفيد 

 شتمل علىالتماس الجسدي القريب ي: 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
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Ο  دقيقة؛ 15نفس الغرفة، مكان العمل أو في منطقة لمدة تزيد عن  فيأن تكون على مسافة أقل من مترين/ ستة أقدام 

Ο ؛ في نفس المنزل اأن تكون مقيم 

Ο  موظف/ موظفة رعاية صحية، قمت بتقديم الرعاية لشخص مع عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية المالئمةولو كنت. 

 

 ماذا تعني نتيجة الفحص السلبية؟

  العينة التي تم أخذها منك. فيفيروس العلى  رالعثوفي ذلك الوقت فإنها تعني بأنه لم يتم  19 –في حال كانت نتيجة الفحص سلبية لكوفيد 

  في ص تكون نتيجة الفح احتمال أن رض، أومنتيجة الفحص السلبية ال تعني بأنك لن تمرض. كما أنها ال تعني بأنك لن تكون عرضة للإن

 . 19 –تصاب بمرض كوفيد  قد إيجابية أوالمستقبل 

 

 ماذا تعني نتيجة الفحص إيجابية لو لم أكن أعاني من أعراض؟

  الفحص فعال باكتشافه.عندما يكون الفيروس في العينة، يكون 

  فإن نتيجة فحصه تبقى إيجابية. بالنسبة لألشخاص الذين  ،قد شفي تماماً ولم يعد ناقل للعدوى 19 –حتى لو أن أي شخص مصاب بكوفيد

 تكن عندهم أعراض. مإعادة الفحص في حال استكمالهم لمدة العزل الذاتي ول ال يتوجب عليهمكانت نتيجة فحصهم إيجابية، 

 قيد البحث والتطور 19 –حول كوفيد  دراساتل الما تزا. 

 .ًتفسير نتيجة الفحص اإليجابية مع عدم وجود أعراض ما يزال مجهوال 

 ا تكون نتيجة فحصك إيجابية، حتى لو لم تكن تعاني من أعراض.ميجب عليك العزل الذاتي ومراقبة األعراض عند 

 

 في الماضي )وليس اآلن(؟ 19 –هل يمكن أن يكشف الفحص ما إذا كنت مصاباً بكوفيد 

  وقت إجراء الفحص. 19-ال، الفحص يكشف فقط ما إذا كنت مصاباً بكوفيد 

  في الماضي. 19 –ال يتوفر في أونتاريو االختبارات الخاصة بالكشف ما إذا كان شخص ما قد أصيب بكوفيد 

 

 معلومات أخرى 

 641-338-7600برقم الهاتف أو االتصال   www.toronto.ca/COVID19 لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع االلكتروني 

 

 

http://www.toronto.ca/COVID19
http://www.toronto.ca/COVID19

