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الدعم املايل
إذا مل تتمكن من العمل من املنزل أثناء فرتة العزل، فقد يكون صاحب 

العمل قادراً عىل التقدم بطلب خطة دعم إجازة العمل، مساعدة 

لالستمرار يف دفع راتبك. حتى لو كنت موظفاً بدوام جزيئ أو غري رسمي. 

الدعم اإلضايف
يتمكن العديد من األشخاص من التكيف مع العزل الذايت مبساعدة 

األصدقاء واألرسة، ولكن تتوفر دامئا املساعدة إذا كنت بحاجة إليها. 

اذهب إىل workandincome.govt.nz أو اتصل بخط رعاية 

COVID عىل 337 512 0800. 

ال توجد أعراض؟
ما مل تكن ُمخالطاً منزلياً، فلن تحتاج إىل إجراء فحص.

راقب أعراضك
اطلب املشورة إذا ازدادت األعراض سوءا عن طريق االتصال بخط الصحة Healthline عىل 5453 358 0800.

إذا كانت حالة طوارئ، فاتصل بالرقم 111 عىل الفور.

دع الناس يعرفون
أبلغ اآلخرين بأن أفراد منزلك مصابون بـ 

COVID-19 وتقومون بالعزل، مثل هؤالء الذين 
يزورونكم باستمرار أو زمالء عملك أو مقدمي خدمات التعليم 

أو املدرسة.

أبلغ عن نتيجة فحصك
 سجل نتيجة RAT اإليجابية يف  11

My COVID Record أو اتصل 
بالرقم 478 222 0800.

سيتم إرسال رسالة نصية إليك يف غضون 4	 ساعة مع  	1

مزيد من املعلومات والدعم.

نتيجة سلبية
 سجل نتيجتك يف 

.My COVID Record

ابق محرتساً.

إذا كانت لديك أعراض، 

ابق يف املنزل واجر فحصاً 

يف اليوم التايل.

أجر فحص املستضد 
 RAT الرسيع

اتبع التعليامت املوجودة عىل العلبة. 	

ستظهر النتائج بعد 15 إىل 0	 دقيقة من إكامل  	
الفحص. 

احصل عىل فحص يف مركز اجتامعي للفحص. 

ميكنك طلب فحص املستضد الرسيع )RAT( عرب اإلنرتنت من 

خالل requestrats1covid191health1nz والذهاب 

الستالمه من موقع التوزيع، الذي ميكن العثور عليه من 

healthpoint1co1nz/covid-19

أين ميكن الحصول عىل فحص

هل لديك أعراض؟

قم بإجراء الفحص وانعزل عن باقي 
أفراد منزلك.

السعال

الحمى

العطس وسيالن األنف

فقدان مؤقت لحاسة 

التذوق

التهاب الحلق

ضيق يف التنفس

COVID-19 ماذا تفعل عندما تظهر عليك أعراض

Covid191govt1nz/positive 

 ملزيد من املعلومات حول نتيجة الفحص 

إيجابية ، اذهب إىل:

كيفية القيام بالعزل الذايت
ستحتاج أنت وكل من يعيش معك إىل العزل  	

ملدة 7 أيام.

واعمل عىل اتخاذ احتياطات منطقية لتجنب  	
االختالط مع األشخاص الذين تعيش معهم. 

يجب تسليم املواد الغذائية واإلمدادات  	
بدون تالمس.

 ميكنك مامرسة الرياضة خارج منزلك يف  	
منطقتك، ولكن ليس يف أي مرفق مشرتك 

 للتامرين الرياضية، مثل حامم السباحة أو 
صالة األلعاب الرياضية.

نتيجة إيجابية
بالنسبة ملعظم الناس، سيسبب 

COVID-19 أعراضا خفيفة 
إىل معتدلة ميكن السيطرة عليها 

يف املنزل.

املُخالط املنزيل
سيحتاج جميع املخالطني املنزليني إىل  	

إجراء فحص يف اليوم 3 واليوم 7.

إذا ظهرت نتائج فحص املُخالطني يف املنزل إيجابية،  	
فسوف يحتاجون إىل إعادة مدة عزلهم الذايت‑لـ 7 أيام.

ال تحتاج إىل بدء العزل مرة أخرى إذا كانت نتيجة  	
فرد آخر يف منزلك إيجابية، طاملا ظهرت نتيجة فحصك 

النهايئ سلبية.

https://covid19.govt.nz/isolation-and-care/if-you-have-covid-19/

