
دعونا نبطئ من انتشار فريوس كورونا سويًا

تتبع املخالطني



هل أنت مريض؟ الزم بيتك واتصل بالطبيب

.هل تعاين من السعال أو أمل الصدر أو الحمى أو فقدان حاستي الشم أو التذوق؟ قد تكون حاماًل لفريوس كورونا

.الزم بيتك مبجرد ظهور األعراض مع تجنب أي مخالطة ألشخاص آخرين

 اتصل بطبيبك العام. سينصحك ويخربك إذا كان ميكن إجراء اختبار لك وأين ميكن ذلك. إذا مل يكن لديك طبيب

.عام، فاتصل بالرقم 1710

 سيخربك طبيبك العام بنتيجة اختبارك والتدابري الالزم اتخاذها. إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فسيخرب الطبيب

.العام السلطات املختصة حتى تتمكن من البدء يف تتبع املخالطني رسيًعا، رمبا قبل معرفة نتيجة االختبار

 ضع قامئة باألشخاص الذين خالطتهم خالل اليومني السابقني لظهور األعراض عليك حتى الوقت 

  .الذي تم عزلك فيه. اذكر أيًضا أرقام الهواتف والعناوين وعناوين الربيد اإللكرتوين الخاصة بهم

يجب عىل املقيمني معك أيًضا أن يلزموا البيت

 إذا اشتبه طبيبك العام يف أنك حامل لكوفيد19-، يجب عىل األشخاص الذين يقيمون معك أيًضا التزام املنزل حتى لو مل يكن لديهم أعراض. فال شك يف

.أنهم اختلطوا بك بشكل وثيق وملدة طويلة. وبالتايل، فإن احتامل إصابتهم بالعدوى مرتفع أيًضا

 تتبع املخالطني، فيم يفيد ذلك؟

 عندما يكون الشخص مصابًا بكوفيد19-، تصبح القدرة عىل تحديد األشخاص الذين خالطهم هذا الشخص لفرتة طويلة مؤخرًا رضورية ألن هؤالء األشخاص

 من املحتمل أن يكونوا مصابني بالعدوى أيًضا. يف هذه الحالة، يقوم مركز تتبع املخالطني الخاص بإقليم بروكسل باالتصال باألشخاص املحددين أو زيارتهم

.يف املنزل، وإعطائهم نصائح لتجنب نقل العدوى إىل األشخاص املحيطني بهم

 بفضل تتبع املخالطني، نحاول مًعا منع حدوث موجة ثانية من الوباء عن طريق كرس سلسلة انتقال الفريوس. من املهم بالطبع االستمرار يف االلتزام 

.بقواعد النظافة والوقاية، مثل غسل اليدين بانتظام وتطبيق التباعد االجتامعي، وارتداء قناع الوجه يف حال كان التباعد االجتامعي غري ممكن

(Cocom) هذه الطريقة لتتبع املخالطني ليست بجديدة. متارس وحدة الصحة الخاصة بخدمات الهيئة املتحدة ل

.أي إدارة اللجنة العامة للمجتمعات املحلية) هذا التتبع منذ عقود بالفعل ألمراض أخرى مثل الحصبة والسل يف إقليم بروكسل)



 سيتم االتصال بك هاتفًيا أو ستتلقى زيارة يف املنزل 

(*)! هل يشري االختبار أو الطبيب إىل أنك حامل لكوفيد19-؟ هنا يبدأ تتبع املخالطني

.سيتصل بك أحد موظفي مركز االتصال. إذا كنت مشغواًل، فحدد وقتًا آخر إلجراء هذه املحادثة 

 سيطرح عليك املوظف بعض األسئلة حول حالتك الصحية واألشخاص الذين خالطتهم مؤخرًا.  

.ميكنك أيًضا طرح أسئلة

 لكل شخص تقوم بتحديده، سيتم سؤالك عن مدة املخالطة واملسافة التي أبقيت عليها بينك  

.وبني هذا الشخص لتقييم خطر اإلصابة بالعدوى

 من املهم أن تجيب عىل أسئلة موظف مركز االتصال بأكرب قدر ممكن من الرصاحة واملعلومات 

!الكاملة. تعاونك رضوري للحد من حاالت العدوى الالحقة

.بناًء عىل حالتك الخاصة، قد يقرر طبيبك العام وجوب بدء تتبع املخالطني حتى قبل معرفة نتيجة اختبارك (*)

?من الذي سيتصل بك ؟

 .(Cocom) شخص ُمكلف من السلطات العامة املختصة. يف إقليم بروكسل، هذه السلطة هي اللجنة العامة للمجتمعات املحلية 

!سيتصل موظف مركز االتصال دامئًا من الرقم 19 19 214 02 أو سريسل رسالة نصية قصرية من الرقم 8811. يُرجى تدوين هذه األرقام 

نصائح لألشخاص املخالطني

 يتم االتصال بجميع املخالطني للشخص املصاب بالعدوى (أو يتلقون زيارة منزلية) طاملا أنه قد تم إبالغ مركز االتصال بهويتهم. سيتلقى هؤالء األشخاص 

.بدورهم نصائح عملية حتى ال يقوموا بنقل العدوى ملن حولهم. لن يتم الكشف عن هوية الشخص الذي تسبب يف نقل العدوى لهم أبًدا

ارتداء كاممة  غسل اليدين الحفاظ عىل مسافة األمان



الرسية وعدم املراقبة

.نحن ال نستخدم املعلومات التي تقدمها إلينا إال إلعطاء النصائح لألشخاص الذين كنت مخالطًا لهم يف اليومني السابقني

.سيقوم الشخص الذي يتصل بك أو يزورك يف املنزل بالتعامل مع بياناتك برسية تامة وباحرتام شديد لحياتك الخاصة

 ال تُستخدم املعلومات التي تقدمها ملراقبة مدى االمتثال للتدابري التي تفرضها السلطات. ال يتم نقل املعلومات إىل الرشطة أو القضاء أو أي  

.جهة رقابية أخرى

 ميكن فقط للجهة املسؤولة عن نظام التتبع الحصول عىل قامئة املخالطني التي تقدمها، ولكن ال ميكن مطلًقا الحصول عىل هذه القامئة من 

.ِقبل صاحب عملك أو زمالئك أو عائلتك أو الرشطة

.ال يتم إبالغ األشخاص املخالطني لك بهويتك أبًدا. ستظل هويتك غري معروفة متاًما 

 هناك استثناء واحد فقط يتم تطبيقه: إذا كنت قد ذهبت إىل مؤسسة تضم العديد من األشخاص، مثل مدرسة أو مركز رعاية مقيمني. يف 

.هذه الحالة، سندرس برسية تامة مع الطبيب املسؤول التدابري الالزم اتخاذها لتجنب اإلصابة باملرض

.

هل لديك أسئلة؟

    19حول كوفيد: www.info-coronavirus.be 0800 14 689 أو

    www.coronavirus.brussels

    اتصل بالرقم 1710 إذا كنت مريًضا ولكن ال يوجد لديك طبيب عام

 إذا كنت شخًصا يتم تتبع مخالطيه، فسيكون التواصل معك دامئًا عن طريق رقم واحد: 19 19 214 02 ، أو عن طريق الرسائل 

.النصية القصرية من الرقم 8811

ساعدنا يف إيقاف انتشار الفريوس، أطلعنا عىل األشخاص املخالطني لك


