
شجرة اتخاذ القرارات بشأن كوفيد-19
رت مؤسسة OSB شجرة اتخاذ القرارات هذه ُمستندة بشكل جزئي إلى اإلرشادات الصادرة عن المعهد  طوَّ

الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )RIVM(. من خالل هذه األداة التخاذ القرارات، يمكن للموظفين 
)البالغين( تقييم ما إذا كان يُسمح لهم بالذهاب إلى العمل أم ال. تم تصميم شجرة اتخاذ القرارات هذه للموظفين 

الذين يتمتعون بصحة جيدة، وليست لديهم أي أمراض كامنة.

يجب أن تطبق شجرة اتخاذ القرارات على كل واحد من رفاق السكن وأفراد األسرة واألخوة واألخوات بشكل 
منفصل. تقوم مؤسسة OSB بإدخال تعديالت على شجرة اتخاذ القرارات عند الضرورة في ارتباط باللوائح 
الجديدة التي قد يتم إصدارها. يمكنك تنزيل أحدث إصدار من شجرة اتخاذ القرارات عبر الموقع اإللكتروني 

www.osb.nl

هل يعاني أحد رفاق السكن من حمى )درجة حرارة 38 درجة مئوية 
أو أعلى( و/أو ضيق في التنفس أو أعراض تشبه أعراض كورونا؟

ابق في المنزل. إذا ظهرت عليك األعراض، 
فقم بإجراء فحص التحقق من اإلصابة بفيروس 

كورونا. ويجب على رفاق السكن أيًضا أن يبقوا 
في المنزل حتى تظهر نتائج الفحص. اتصل 

.)GGD( بدائرة الصحة البلدية

هل تعاني أنت نفسك من واحد أو أكثر من الشكاوى 
أو األعراض التالية؟

حمى أو ارتفاع درجة الحرارة )38 درجة مئوية أو أعلى(	 
أعراض اإلصابة بنزلة برد )مثل سيالن األنف، الزكام، العطس، 	 

التهاب الحلق(
السعال	 
ضيق التنفس	 
فقدان مفاجئ لحاسة الشم و/أو التذوق )دون احتقان األنف(	 

هل تم تصنيفك على أنك خالطت بشكل وثيق شخص ُمصاب بفيروس 
كورونا؟ أو هل عدت مؤخًرا من الخارج من دولة تُصنف ضمن دول 

المنطقة البرتقالية أو الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا؟ 
)يمكنك التحقق من ذلك على الموقع اإللكتروني 

www.nederlandwereldwijd.nl( أو هل لديك إشعار عبر 
تطبيق Coronamelder؟

هل ظهرت عليك األعراض خالل تلك األيام العشرة؟

 )GGD( يمكنك التواصل مع دائرة الصحة البلدية 
هاتفيًا على الرقم:

0800 – 1202

هل يوجد أحد ُمصاب بفيروس كورونا في منزلك 
في الوقت الحالي؟

بعد انتهاء فترة الحجر 

الصحي المنزلي يمكنك 

الذهاب للعمل

ما الخطوة التالية بعد ظهور نتيجة الفحص؟
هل يعاني أحد رفاق السكن من حمى )درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلى( 

و/أو ضيق في التنفس أو أعراض تشبه أعراض كورونا؟ بشكل عام، يتم 
تطبيق ما يلي:

النتيجة إيجابية
هذا يعني تأكيد إصابتك أو إصابة رفيق السكن بفيروس كورونا. التزم باتباع 

.)GGD( التعليمات الصادرة عن دائرة الصحة البلدية

النتيجة سلبية
هذا يعني أنك غير مصاب بفيروس كورونا.

يمكنك الذهاب إلى العمل )مرة أخرى(، حتى لو لم تختف جميع الشكاوى 
واألعراض بعد. إال إذا كنت ال تزال في فترة الحجر الصحي المنزلي.

كم المدة التي يجب أن تبقها في المنزل؟
المدة والقواعد التي يجب اتباعها تختلف من حالة ألخرى وليست ثابتة. التزم 

باتباع التعليمات الصادرة عن دائرة الصحة البلدية )GGD( اقرأ أيًضا المزيد 
من المعلومات حول الحجر الصحي المنزلي المرتبط بفيروس كورونا )البقاء 

في المنزل( على الموقع اإللكتروني للحكومة الوطنية.

هل لديك أي أسئلة أو شكوك بعد إنهاء شجرة اتخاذ القرارات؟ إذًا، اتصل 
بطبيب اإلصابات بالعدوى التابع لدائرة الصحة البلدية )GGD(. يمكنك أيًضا 
االتصال هاتفيًا على الرقم الوطني للمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا التابع 

للحكومة الهولندية:

1351 - 0800 )مجانا، 08:00 صباًحا - 08:00 مساًء(
 لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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ابق في الحجر الصحي في المنزل لمدة عشرة أيام

يمكنك الذهاب للعمل 

  بالتعاون معا نكون أقوى
في مواجهة كوفيد-19


