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معلومات من بلدیة تروندھایم
ربما تعرضت لفیروس كورونا.لقد تلقیت رسالة نصیة قصیرة من بلدیة تروندھایم ألنك

.SMSالقصیرةالنصیةالرسالةفيتلقیتھالذياإلشعارعلىبناًءللمعلوماتالمناسبالقسمعنابحث

الحجر الصحي؟ في ھذه الحالة ینطبق علیك ماھل تلقیت رسالة نصیة قصیرة تطلب منك أن تضع نفسك في
یلي:

أنت الذي تم("نصیحة إلیك”الذي فرض علیھ أن یكون في الحجر الصحينصائح لك أنتانظریجب علیك اتباع قواعد الحجر الصحي ، "
كنت بدون أعراض وتشعر بأنك بصحة جیدة.وضعك في الحجر الصحي"). یطبق واجب الحجر الصحي حتى لو

یجب أن تبقىإشعار عبر الرسالة النصیة القصیرة من بلدیة تروندھایم.یجب أن تجري اختبار الكورونا في أقرب وقت ممكن بعد تلقي
نتیجة اختبارك األولالى أن یتم تبلیغك بأن نتیجة اختبارك سلبیة. وإذا جاءتأسرتك و من یعیش معك في المنزل في الحجر الصحي المؤقت

أن یستأنفوا حیاتھم الطبیعیة كالمعتاد.سلبیة، فیكون بإمكان أسرتك و من یعیش معك في المنزل

التعرضبعد7الیومفيجدیداختبارإجراءإلىباإلضافةالصحيالحجرفيتستمرأنیجب،بكالخاصةاالختبارنتیجةعنالنظربغض
أیام10لمدةالصحيالحجریستمرالقصیرة.النصیةالرسالةفيللفیروستعرضكتاریخعلىالعثوریمكنللفیروس.

تاریخعلىأیام7مروربعدإالأجریتھقدتكونأالشرطسلبیةبكالخاصكورونااختبارنتیجةجاءتإذامدتھتقصیریمكنلكنو
التعرض للفیروس.

حاسة الشم أوفي التنفس أو الصداع أو الخمول أو اإلسھال أو ضعف فيإذا ظھرت علیك أعراض جدیدة مثل الحمى أو السعال أو صعوبة
90509052الرقمعلىتروندھایمبلدیةفيكورونابھاتفاالتصالیرجى،الحلقفيألمأوالتھابأوالعضالتفيآالمأوالذوق

وقت ممكن، ویجبفترة الحجر الصحي، اعزل نفسك واجِر اختباراً في أسرعوإذا تتطورت األعراض عندك خاللللحصول على المشورة.
حتى یتم توضیح الموقف.على أسرتك و من یعیش معك في البیت البقاء في المنزل

ھذه الحالة ینطبق علیك ما یلي:ھل تلقیت رسالة نصیة قصیرة لتكون منتبھاً لألعراض؟ في
أعراض مصدرھاالتي تصیبك وأن تجري اختباًرا للكورنا إذا ظھرت علیكأنت لست محجوًرا، لكننا نطلب منك أن تكون منتبھاً لألعراض

/ اإلسھال.الجھاز التنفسي/الشعب الھوائیة أو الحمى أو آالم البطن

القصیرة.النصیةالرسالةفيالتعرضتاریخانظرالمحتمل.التعرضبعدأیام10لمدةھذاینطبق

اختبارعلى درایة باألعراض وإجراء اختبار الھالة ، یوصى بإجراءإذا ورد في الرسالة النصیة القصیرة أنھ یجب أن تكون
ظھرت علیك، ال یزال یتعین علیك إجراء اختبار كورونا جدید إذابغض النظر عن األعراض. في حالة نتیجة االختبار السلبیة

األعراض.

تذكر نظافة الیدین والطریقة السلیمة و النظیفة للسعال.●
الذین تعیش معھم. تجنب االتصال الجسدي ، بما في ذلكحافظ على مسافة متر أو مترین من اآلخرین غیر أولئك●

المصافحة و المعانقة.
خاصة في الغرف الصغیرة وسیئة التھویة.خطر اإلصابة بالعدوى في الداخل أعلى منھ في الخارج،●
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إذا ظھرت علیك أعراض جدیدة مثل الحمى أو السعال أو ضیق التنفس أو الصداع أو الخمول أو آالم المعدة / اإلسھال●
أو ضعف حاسة الشم أو الذوق أو آالم العضالت أو التھاب أو ألم في الحلق ، فیجب علیك البقاء في المنزل واالتصال

المشورةعلىللحصول90509052الرقمعلىالبلدیةتروندھایمفيكورونابھاتف
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