
على المخالطین المقربین لحالة مصابة دخول الحجر الصحي 
 عند االشتباه بوجود أومیكرون 

 

اآلخرین  المقربین بالنسبة للمخالطین أیًضا لحجر الصحي لدخول ا متطلبات فرضقررت الحكومة 
الحجر الصحي في  لزام بینطبق حالیاً اإل أومیكرون.  وجود متغیر شتباه فيعند اال لشخص مصاب

 .نومن في حكمھم من المقربی ھذه الحاالت فقط على أفراد األسرةمثل 
 

ومیكرون أ متغیرب   ت العدوىسواء أن كانتم عزلھ بعد اإلصابة   اً شخص خالطوااألشخاص الذین  علىیجب 
  بین لزام إذا ت. ینتھي ھذا اإلختالطأیام بعد اال 10لمدة للعدوى الحجر الصحي أن یلتزموا ب  ،ااً بھمشتبھو أ ة مؤكد

 ومیكرون. أ الحقًا أن العدوى ال ترجع إلى متغیر

 

 مخالط المقرب (المعھد الوطني للصحة العامة)تعریف ال  •

 

بي سي  اختبار إجراء أن یقوموا بللشخص المشتبھ بإصابتھ باألومیكرون  المقربینجمیع المخالطین  على ب توجی
الختبار في الیوم  ر نتیجة سلبیة لوظھ. في حالة ختالطفي أسرع وقت ممكن وفي الیوم السابع بعد اال  PCRار 

 .، یمكن إنھاء الحجر الصحيختالطبعد اال السابع

إبطاء انتشار   في ھم إجراءات تسا علینا اتخاذیجب ل "یركوش فیلد غالصحة وخدمات الرعایة إن ة وزیر  قالت  -
الحجر الصحي للعدوى للمخالطین المقربین   وسیع نطاقت أن یرى البعضومیكرون. قد األ متغیرالعدوى ب
 " تغیر الفیروسممؤكدة حول معرفة تنقصنا ، لكن الوضع خطیر و سافرأنھ تدخلٌ  سرة عدى أفراد األ اآلخرین

عمل  لسھسیُ مما  ،بشكل عام  كل شخصلعدد المخالطین  قل، سیاآلن ختالط تدابیر لحد االفرضھ من تم  مانظًرا ل
على الحجر الصحي للعدوى في الحاالت التي ال یوجد   عدیالتأي ت  ىجرتُ ال  .العدوىفیما یخص تتبع   البلدیات

مع شخص مصاب حیث   ختالطفیھا اشتباه في وجود أومیكرون. یمكنك قراءة المزید حول ما ینطبق في حالة اال
  . نترنت الخاصة بالمعھد الوطني للصحة العامةاإل ات صفحعلى  ومیكرونأا ال یوجد اشتباه في وجود

 

استراتیجیة إجراء  ن  نظامین مختلفین م أننا سنلجأ الستخدام ھذا یعني وأشارت الوزیرة شیركول قائلةً "إن   -
تخص االشتباه في  ھما ا، أحدمن الزمنلفترة  TISK الفحص والعزل والحجر الصحي والتي تسمى اختصاًرا

  بشكل مستمر بناًء على TISK خرى. سأتابع استراتیجیةاأل عدوى حاالت الل ثانیةوال أومیكرون  عدوىوجود 
 ". العدوى وضع 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/definitions-of-probable-and-confirmed-cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-and-isolation/

