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  والعزل الصحي الحجر فترة  بخصوص إرشادات
 

(. تستغرق فترة الحجر الصحي في COVID-19تم إصدار القرار بوضعك تحت الحجر الصحي أو العزل بسبب فيروس كورونا )
 أيام.   10 العادة 

 

 :اآلخرين إلى كورونا بفيروس العدوى تنقل ال كي اإلرشادات، بهذه تلتزم أن المهم من
 

 ابق في البيت. •

 ل تدعو الضيوف إلى البيت ول تذهب أنت نفسك لزيارة اآلخرين.  •

 ل تقضي الوقت مع األشخاص اآلخرين الذي تم فرض الحجر الصحي عليهم.  •

وهذه  • طبيعي،  بشكل  والتصرف  التعامل  العزل،  أو  الصحي  الحجر  عليهم  يُفرض  لم  الذين  اآلخرين  العائلة  أفراد  بإمكان 

 التوجيهات ل تمسهم. 

أو حضانة   • العمل  أو مكان  المستوصف  أو  الصيدلية  أو  التجاري  المثال كالمحل  الداخلية على سبيل  األماكن  إلى  ل تذهب 

 األطفال أو المدرسة أو المكان الُمخصص للشباب أو المكتبة العامة أو المطعم أو األحداث والمناسبات العامة.

شريطة   العدوى المفتوحة ذات الهواء الطلق إذا كنت في الحجر الصحي ولم تكن لديك أعراض بإمكانك الخروج إلى األماكن   •

 أن تحافظ على مسافة فاصلة تفوق المترين بينك وبين األشخاص اآلخرين.

إذا ثبتت إصابتك بالعدوى أو كنت في الحجر ولديك أعراض ظاهرة فال يمكنك الخروج من مكان إقامتك. ويسمح لك فقط  •

ج لتنزيه الكلب في الهواء الطلق في حال لم تتوفر حلول أخرى. في هذه الحالة أحرص على إبقاء مسافة فاصلة عن  بالخرو

 اآلخرين تزيد عن مترين. 

 اغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر. بإمكانك استخدام ُمطهر اليدين أيضاً.  •

 وار القصيرة( أو الفتحات خارج المنزل. استخدم القفازات عندما تلمس المقابض أو الدرابزينات )األس •

اسعل وأعطس في أكمام المالبس أو احمى الفم بمنديل األنف الذي يُستخدم لمرة واحدة. تنتقل العدوى بفيروس كورونا من  •

 خالل الرذاذ )القطرات(.

 استخدم كمامة الوجه عندما تذهب إلى اختبار كورونا. •

 

 كورونا  هاتف
 

يُسببه فيروس كورونا هي على سبيل المثال ارتفاع درجة حرارة الجسم )السخونة( والسعال وصعوبة التنفس أعراض المرض الذي  
 والتعب والغثيان واإلسهال والضطرابات المتعلقة بحاسة التذوق أو الشم. 

 
   :إذا كانت لديك أعراض حتى ولو كانت بسيطة، فتواصل مع رقم هاتف كورونا للرعاية الصحية

 . 0133 266 014، هاتف: 15.00  - 9.00، وأيام السبت واألحد الساعة 16.00 - 8.00ن حتى الجمعة الساعة  من الثني •

 .  116117اتصل في باقي األوقات برقم هاتف إسعافات الطوارئ   •

 إذا كنت بحاجة إلى ُمترجم، فأبلغ عن ذلك أثناء التصال الهاتفي.  •

خدمة حجز المواعيد واإلبالغ عن نتائج الختبار لذوي اإلعاقة السمعية تكون من خالل الرسائل الهاتفية القصيرة، من خالل  •

 .7722 303 050رقم الهاتف:  

إذا كانت لديك أسئلة متعلقة بالصحة أو بحالتك الصحية، فتواصل في البداية مع الطبيب الذي عالجك حسب اإلرشادات التي حصلت  
 يها. عل
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  بالعزل؟  أو الصحي بالحجر يُقصد ماذا
 

الحجز الصحي هو إجراء وفقاً لقانون األمراض المعدية. الهدف من الحجر الصحي هو منع انتشار العدوى بفيروس كورونا إلى األناس 
الفيروس قبل ظهور اآلخرين. من غير الضروري أن تظهر عليك أعراض اإلصابة بالعدوى، ولكن من الممكن اإلصابة بالعدوى ب

األعراض. يتم أثناء الحجر الصحي تقييد حركتك ويتوجب عليك البقاء في البيت. بإمكان باقي أفراد العائلة التعامل بشكل طبيعي أثناء 
 فترة الحجر الصحي الخاصة بك.

 
ل الفترة فيما بين أخذ العينة  إذا أصبحت لديك أعراض أثناء فترة الحجر الصحي، فتواصل مع الرعاية الصحية. ابق في البيت خال

 والحصول على النتيجة. تجنب التواصل مع األناس اآلخرين خارج نطاق األسرة. 
 

البيت، ول تعِد  الراحة في  إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، والمسألة عبارة عن زكام أو رشح عادي، فُخذ قسًطا من 
 اآلخرين. 

 
( إيجابية، فابق في البيت لنتظار أن تتواصل الممرضة معك. تعامل وفقًا لإلرشادات التي  COVID-19إذا كانت نتيجة اختبارك )

 تقدمها لك الممرضة.
 

 يُقصد بالعزل، عزل المريض الذي أصيب بالعدوى عن األشخاص األصحاء.  
 من الممكن أن تكون أثناء العزل في المستشفى أو في البيت.

 
المسؤول عن األمراض الُمعدية أن يفرض عليك الحجر الصحي أو العزل. سوف تحصل على قرار رسمي بخصوص بإمكان الطبيب 

 ذلك بالبريد. سوف تحصل بالبريد على شهادة بشأن اإلجازة المرضية، بإمكانك أن تطلب من خاللها البدل النقدي اليومي من كيال.
 

 يدلية الص  من والمشتريات الطعام مشتريات بشأن المساعدة
 

عند شراء الطعام أو الشراء من الصيدلية، بإمكانك أن تطلب المساعدة من األقارب أو من الجيران. بإمكانك أن تستخدم أيًضا خدمات 
النقل إلى البيت، أو الشراء من خالل المتجر اإللكتروني. تذّكر أن تتفق بأن يتم ترك المشتريات خارج المسكن، حتى ل تنقل العدوى 

 خرين. يتوجب دفع ثمن المشتريات ُمسبقًا. إلى اآل
 

إذا كان من غير الممكن إجراء الترتيبات لنقل المشتريات إلى البيت، فسوف تحصل على اإلرشادات بخصوص تنظيم األمور المتعلقة  
 . بمشتريات الطعام أو المشتريات من الصيدلية 

 
 : خالل أيام العمل الرسمية

المساعدة بخصوص   • للدعم  يُقّدم  الخدماتي  التوجيه  لديها أطفال،  التي  للعائالت  المستعجلة للحصول على المساعدة  الحالت 

 الُمبّكر.

 3501 266 014، هاتف: 14.00 - 9.00الخميس، الساعة:  -الثنين 

 3590 266 014، هاتف: 15.30– 8الجمعة، الساعة  -الستشارات العائلية الثنين  •

 9664 266 014ماعي للكبار، أثناء فترات العمل الرسمية: مناوبة الطوارئ للعمل الجت •

 180 266 014(، هاتف: Oivaيُساعد كبار السن مركز أويفا ) •

 .  0149 266 014تُساعد في باقي األوقات مناوبة الطوارئ للخدمات الجتماعية، هاتف: 

 
 :الوالدان يمرض عندما األطفال، رعاية

 
بحيث أنك ل تستطيع رعاية األطفال أو كنت ُمجبراً على دخول المستشفى، فاستوضح ما إذا بإمكانك إذا كنت أثناء فترة العزل مريًضا 

أن تحصل على المساعدة على سبيل المثال من الصدقاء أو الجيران أو األقارب. إذا لم تكن المساعدة متوفرة، فتواصل مع أرقام الهاتف 
 التالية:  

 
 طفال  تحصل على المساعدة بخصوص رعاية األ
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للدعم   • الخدماتي  التوجيه  لديها أطفال،  التي  للعائالت  المستعجلة للحصول على المساعدة  الحالت  المساعدة بخصوص  يُقّدم 

 الُمبّكر.

 3501 266 014، هاتف: 14.00 - 9.00الخميس، الساعة:  -الثنين 

 3590 266 014، هاتف: 15.30– 8الجمعة، الساعة  -الستشارات العائلية الثنين  •

 .  0149 266 014تُساعد في باقي األوقات مناوبة الطوارئ للخدمات الجتماعية، هاتف: 
 

  العزل أو الصحي الحجر فترة أثناء األساسي والتعليم التمهيدي والتعليم األطفال حضانة
 

عليه وفقًا لقانون األمراض المعدية، إذا كان طفلك الذي يداوم في حضانة األطفال أو في التعليم التمهيدي قد تم فرض الحجر الصحي  
فسيتم منح معافاة عن الدفع بخصوص تلك األيام التي تم تحديدها في قرار الحجر الصحي.  تواصل بخصوص األمور المتعلقة بالدفع 

 مع حضانة األطفال أو مع المدرسة. 
 

فترة الحجر الصحي أو أثناء فترة العزل. إذا كان طفلك تقوم مدرسة طفلك بتقديم اإلرشادات بشأن تنظيم التعليم األساسي للطفل أثناء  
(. يتم تقديم Wilmaتحت الحجر الصحي أو أنه قد مرض وموجود في العزل، فتواصل مع المعلم الخاص بالطفل من خالل ڤيلما )

 . التوجيهات بشأن الوظائف المدرسية للطفل أثناء فترة غيابه، بشكل أساسي من خالل ڤيلما
 

المدرسة اإلرشادات بخصوص تنظيم التعليم األساسي لطفلك أثناء فترة الحجر الصحي أو أثناء فترة العزل. تواصل مع المعلم تُقّدم  
 الخاص بطفلك من خالل ڤيلما، كي يحصل طفلك على الوظائف المدرسية أيضاً. 

 
. يتم تحديد التخفيض وفقًا أليام غياب الطفل يُمنح تخفيض بخصوص فعالية ما بعد الظهر أثناء فترة الحجر الصحي أو العزل للطفل

 ووفقًا لتفاق الفعاليات. 
 

 بالقلق  والعزل الصحي الحجر يتسبب عندما
 

( على مدار الساعة على الرقم  Kriisikeskusزمات )األ  هاتفاإلتصال ب إذا أثار الحجر الصحي أو العزل الكثير من القلق، فبإمكانك
0447888470.  

 

 الُمعدي  بالمرض الخاص اليومي النقدي البدل في الحق لديه ،عليه الصحي الحجر  فرض تم الذي الشخص

 
( البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي، حيث أنه يُعوض الخسارة في الدخل واإليرادات، إذا تم فرض عليك Kelaيدفع كيال )

صل على البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي،  أن تغيب عن عملك بسبب الحجر الصحي أو بسبب العزل. بإمكانك أن تح
سنة، إذا تم فرض على طفلك أن يبقى في البيت بسبب المرض الُمعدي، وليس بإمكانك أن تذهب   16كولي أمر لطفل يقل عمره عن  

 إلى العمل لهذا السبب. 
 

 . https://www.kela.fi/tartuntatautiاإلرشادات والطلب اإللكتروني موجودة على الرابط: 
 

   :تحتاج بخصوص الطلب إلى

 القرار الذي يعطيه الطبيب المسؤول عن األمراض الُمعدية للبلدية، بخصوص الغياب عن العمل أو  •

 (، الذي قام بالتوقيع عليه الطبيب المسؤول عن األمراض الُمعدية. القرار ُملحق بهذه الرسالة.  Aتقرير الطبيب ) •

مل لديك من أجل تحديد قدر الخسارة في الدخل  بيانات التصال لرب العمل لديك. يطلب كيال بيانات التصال لرب الع •

 واإليرادات.

  واإليرادات الدخل في للخسارة كامل بقدر تعويض عن عبارة الُمعدي بالمرض الخاص اليومي النقدي البدل
 

ك الغياب عن  إذا كنت تحصل على راتب، فإن قدر البدل النقدي اليومي يتحدد وفقاً للراتب الذي كنت ستحصل عليه إذا لم يُفرض علي
 العمل.  

 
( أو قدر  YELإذا كنت ممارس للعمل الحر، فإن البدل النقدي اليومي يتحدد وفقاً للدخل السنوي حسب قدر تقاعد ممارس العمل الحر )

 (، الذي يكون ساري المفعول أثناء فترة غيابك. MYELتقاعد ممارس العمل الحر للمجال الزراعي )
 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
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طالب أو ترعى أسرتك، فليس بإمكانك الحصول على البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي، ألنه إذا كنت عاطالً عن العمل أو  
لم يتم التسبب بخسارة لك. إذا أفاد الطبيب الُمعالج لك على كل حال بأنك غير قادر على العمل بسبب المرض الُمعدي، فبإمكانك طلب 

 البدل النقدي اليومي عن المرض. 
 

وتدرس في نفس الوقت أو كنت قد عملت أثناء كونك عاطالً عن العمل من حين آلخر، وتم فرض أن تغيب عن العمل   إذا كنت تعمل
 بسبب المرض الُمعدي، فمن الممكن أن يكون لديك الحق في البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي.  

 
تلك النواحي التي قام رب عملك بخصوصها بدفع أجر عن العمل البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي يُدفع لرب العمل عن  

 أثناء فترة الغياب.  
 

تتم مواصلة دفع البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي طالما كان هناك قرار بالغياب عن العمل أو بالحجر الصحي أو بالعزل.  
 كتلك التي تُفرض على البدل النقدي اليومي عن المرض.  تتم فرض ضريبة على البدل النقدي اليومي الخاص بالمرض الُمعدي، 

 
 https://www.kela.fi/tartuntatauti معلومات إضافية عن األمور المتعلقة بالبدل النقدي اليومي تجدها على صفحات كيال: 

 
 www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  معلومات إضافية عن خدمات مدينة يوفاسكوال: 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
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