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1 إرشادات الحجر الصحي األساسية

 ◀ االمتثال الفردي إلرشادات الحجر الصحي مهم جًدا لمنع انتشار كوفيد-19. 
- اتبع اإلرشادات المهمة أدناه في حياتك اليومية لمكافحة انتشار كوفيد-19.

إرشادات مهمة للسالمة من كوفيد-19

]اإلرشاد 1[
 ارتِد كمامة دائًما واغسل يديك 

باستمرار.

]اإلرشاد 2[
 مارس التباعد االجتماعي الصارم.

 ]اإلرشاد 3[
 قم بإجراء اختبار على الفور إذا 

كانت لديك أعراض أو إذا كان لديك 
سبب لالشتباه في إصابتك.

]اإلرشاد 4[
ابتعد عن األماكن المزدحمة وعديمة التهوية.

]اإلرشاد 5[
تناول وجباتك في مكان مخصص دون التحدث.

صحي 
إرشادات الحجر ال
األساسية

◀  بغــض النظــر عــن حالــة هجرتــك أو جنســيتك، إذا كنــت تســتوفي معاييــر األفراد الذيــن يحتاجون 
ــا. وفــي حالــة  إلــى فحــص كوفيــد-19 المحــدد أدنــاه، يمكنــك إجــراء فحــص كوفيــد-19 مجانً
اصابتــك بكوفيــد-19 فــي كوريــا،* فســتكون تكاليــف العــالج والحجــر الصحــي مجانيــة،* لــذا 

ســارع إلجــراء االختبــار فــوًرا فــي حالــة ظهــور األعــراض.

   * وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، في حالة إصابتك بالخارج )وتم ثبوت اإلصابة أثناء الحجر الصحي 
     الذاتــي اثنــاء الحجــر الصحــي الذاتــي االنفرادي بعد وصولك الى كوريا(، فســتتم تغطية تكاليف 
ــى  ــم تغطيتهــا، اعتمــاًدا عل ــن تت ــا أو ل      الحجــر الصحــي والعــاج بالكامــل أو تغطيتهــا جزئيً

    جنسيتك.
 ** وفــي حالــة تعرضــك لإلصابة بكوفيد-19 بســبب إهمالك الرشــادات، مثل عدم اتباع إرشــادات 
       الحجر الصحي أو تغيير منشآت الحجر الصحي، فقد ال تكون مؤهاً لتحظى بتغطية تكاليف الحجر 

   الصحي / العاج. 

 
المرضى المشتبه 

فيهم
 الفرد الذي ظهرت عليه األعراض السريرية لكوفيد-19 في غضون 14 يوًما بعد 

التواصل مع مريض مؤكد

األشخاص الذين 
يعانون من أعراض 

تتطلب إجراء 
االختبار

 ① األفراد المشتبه في إصابتهم بكوفيد-19 بناًء على رأي طبيب فيما يتعلق بأعراضهم 
    السريرية 

 ② األفراد الذين ظهرت عليهم األعراض السريرية لكوفيد-19 في غضون 14 يوًما 
     من عودتهم من السفر إلى كوريا

 ③ االٔفراد الذين تم التعرف على أنهم بحاجة ٕالى اختبارات تشخيصية بسبب االرتباط 
     الوبأيي بتفشي كوفيد-19 في كوريا

األعراض السريرية الرئيسية: حمى )حرارة تزيد عن 37.5 درجة مئوية(، سعال، صعوبة في التنفس، 
قشعريرة، ألم عضلي، صداع، التهاب في الحلق، ضعف في حاسة الشم / التذوق، التهاب رئوي

األفراد الذين يحتاجون إلى إجراء اختبار كوفيد-19 مجانًا
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1 إرشادات الحجر الصحي األساسية

 ※ إذا كنــت تنــدرج ضمــن أي مــن الفئــات المذكــورة أعــاله، يمكنــك إجــراء اختبــار كوفيــد-19 مجانـًـا بغــض 
     النظــر عــن مســتوى التباعــد االجتماعــي المفــروض، وأي ارتبــاط وبائــي، وأي أعــراض موجــودة، وكذلك 
    بغــض النظــر عــن المنطقــة. ســتظل هــذه السياســة ســارية حتــى إشــعار آخــر. كمــا هــو مكمــن للرعايــا 
ــة  ــز المنطق ــم             رم ــى الرق ــوى االتصــال عل ــك س ــا علي ــا، م ــروا الفحــص مجانً ــب أن يج    االجان

   120+ أو اتصل بالمركز الصحي المحلي .

إذا كنت تندرج ضمن أي من الفئات أدناه، فأنت تُعتبر شخًصا يعاني من أعراض ويحتاج إلى إجراء 
اختبار بشكل عاجل.

① إذا كان لدى أي من أفراد أسرتك أعراض سريرية لكوفيد-19 

② إذا كنت تواصلت مع أي أفراد )أقارب، أصدقاء، معارف، إلخ( عادوا من الخارج خال آخر 14 يوًما

③ إذا كنت قد زرت أي مكان حدثت فيه انتشار محلي للعدوى

④ إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية في اختبار فحص عاجل أو اختبار مستضد سريع

2 الذهاب إلى المدارس والجامعات

 ◀)مســبقًا( ضــع تقييًمــا لحالتــك فــي المنــزل قبــل الذهــاب إلــى المدرســة أو الكليــة. إذا كنــت تعتقــد أنــك قــد 
    تكون مصابًا بأعراض، فابَق في المنزل واتصل بأستاذك والمدرسة أو الكلية.

- قم بإجراء االختبار في عيادة فحص قريبة أو عيادة فحص مؤقتة. 
 ※ قبــل الذهــاب إلــى عيــادة الفحــص بعــد ظهــور أعــراض كوفيــد-19، اتصــل بمركــز االتصــال علــى
     الرقــم            )رمــز المنطقــة 120+( أو بمركــز صحــي محلــي. يجــب عليــك ارتــداء كمامــة فــي 

    طريقك إلى عيادة الفحص. يُرجى تجنب استخدام وسائل النقل العام، إذا أمكن.
- حتى لو كانت نتيجة اختبارك سلبية، فابَق في المنزل وراقب نفسك أثناء ظهور أعراضك.

- بمجرد تحسن أعراضك، اتصل بأستاذك والمدرسة أو الكلية قبل العودة إلى إليها. 
 ※ راجــع عيــادة فحــص إذا اســتمرت الحمــى )حــرارة تزيــد عــن 38 درجــة مئويــة( لديــك أو تفاقمــت 

    أعراضك.

ال تذهب إلى المدرسة أو الكلية في أي من الظروف التالية
 ① إذا تم توجيهك من قبل السلطات الصحية إلى الحجر الصحي الذاتي، يُرجى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة 

     أو الكلية وممارسة الحجر الصحي الذاتي في المنزل لمدة أسبوعين.

 ② إذا كان أي شخص تعيش معه يخضع للحجر الصحي الذاتي، فا تذهب إلى المدرسة أو الكلية حتى ينتهي 
     الحجر الصحي الذاتي لذلك الشخص.

  ※ إذا تم إرسال شخص تعيش معه إلى منشأة منفصلة للحجر الصحي بناًء على تعليمات لضمان عدم 
       تواصلك مع هذا الشخص، يمكنك الذهاب إلى المدرسة أو الكلية.

 ③ إذا أجريت أنت أو أي شخص تعيش معه اختباًرا بسبب أعراض مشبوهة، فا تذهب إلى المدرسة أو الكلية 
    حتى تظهر نتائج اختبارك.

 ◀ )في األثناء( ارتِد كمامة دائًما عندما تكون في المدرسة أو الكلية. تدرب على التباعد االجتماعي 
     في حجرة الدراسة عن طريق ترك مقعد شاغر بينك وبين الطالب المجاور.

- تجنب أي نوع من التجمعات في مكان األكل. اذهب إلى المنزل فور انتهاء المدرسة أو الكلية. 
 ◀ )الحقـًـا( إذا عانيــت مــن أي أعــراض مثــل الحمــى أو أعــراض الجهــاز التنفســي، فأخبــر أســتاذك 

     والمدرسة أو الكلية على الفور.
 - قــم بإجــراء اختبــار فــي عيــادة فحــص قريبــة. شــارك نتائــج اختبــارك مــع أســتاذك ومدرســتك أو كليتــك 

  بمجرد حصولك عليها.

س والجامعات
الذهاب إلى المدار

.
.
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3 في الحياة اليومية

في مبنى المهجع

▪ لمنع انتشار كوفيد-19 ، اغسل يديك وعقمهما بشكل متكرر حفاًظا على نظافتك الشخصية 

 ▪ تجنــب الذهــاب إلــى المبانــي والطوابــق والغــرف األخــرى، مــا لــم يكــن ذلــك ضروريًــا للغايــة. ال تتشــارك أبــًدا فــي 
    وجبة مع شخص آخر في غرفة مهجع.

 ▪ إذا كنــت تقيــم فــي غرفــة مــع آخريــن، فتجنبــوا التحــدث بعضكــم مــع بعــض. إذا كان ينبغــي عليــك التحــدث، فارتــِد 
    كمامة ومارس التباعد االجتماعي..

 ▪ خــارج غرفتــك، ينبغــي أن ترتــدي كمامــة دائًمــا. اعمــل علــى منــع االزدحــام فــي المرافــق المشــتركة مثــل المطابــخ 
ــق  ــي المراف ــل تواجــدك ف ــن. اجع ــة عــن اآلخري ــات مختلف ــي أوق ــق اســتخدامها ف      والمغاســل والحمامــات عــن طري

    المشتركة في الحد األدنى.
- تجنب األنشطة التي تنطوي على خطر انتقال رذاذ، مثل األكل والحديث، في المرافق المشتركة. 

ــاء الطهــي. تنــاول وجباتــك فــي غرفتــك الخاصــة أو فــي  ــِد كمامــة أثن ــك بالطهــي، فارت  - إذا كان مهجعــك يســمح ل
  كافيتريا مزودة بفواصل.

ــذ  ــاء النواف ــب إبق ــت. إذا كان مــن الصع ــذك مفتوحــة طــوال الوق ــرك نواف ــة، فات ــة ممكن ــة الطبيعي ــت التهوي  ▪ إذا كان
    مفتوحة طوال الوقت، فقم بالتهوية ثالث مرات على األقل يوميًا.

▪ إذا كانت لديك أي أعراض معدية، مثل الحمى، يُرجى إبالغ مسؤول مهجعك على الفور واتباع تعليماته.

 ※ ســيوجه مســؤولو مبنــى المهجــع مرضــى كوفيــد-19 المحتمليــن إلــى ارتــداء كمامــة وعزلهــم فــي منطقــة منعزلــة 
    قبل اتخاذ إجراء وفقًا للتعليمات من مركز االتصال 1339 )رمز المنطقة 120+( أو مركز صحي محلي.

التواجد بجوار آخرين خارج المدرسة أو الكلية

ــى  ــد الوصــول إل ــا عن ــك دائًم ــد-19. اغســل يدي ــع انتشــار كوفي ــة الشــخصية لمن ــة للنظاف ــع ممارســات صارم ▪ اتب
ــزل.  المن

 ▪ إذا كنــت أنــت أو أي شــخص تعيــش معــه يعانــي مــن أعــراض مثــل الحمــى أو أعــراض الجهــاز التنفســي، فاســتمر 
     في ارتداء كمامة حتى عندما تكون في غرفة نومك، وتجنب الحديث.

 - إذا تعرضــت ألي أعــراض تشــك فــي أنهــا قــد تكــون بســبب كوفيــد-19، فاذهــب علــى الفــور إلــى مركــز فحــص 
  قريب إلجراء اختبار.

 ▪ عنــد طهــي وجبــة مــع آخريــن، ارتــِد كمامــة أثنــاء الطهــي. قلــل مــن خطــر العــدوى بالــرذاذ عــن طريــق تنــاول الطعــام 
     بمفردك وعدم مشاركة الطعام وعدم التحدث أثناء تناول الطعام.

 ▪ إذا كانت التهوية الطبيعية ممكنة، فاترك نوافذك مفتوحة طوال الوقت. 
     إذا كان من الصعب إبقاء النوافذ مفتوحة طوال الوقت، فقم بتهوية غرفتك 

    ثالث مرات على األقل في اليوم. 

التجمعات الصغيرة )النادي / األنشطة الدينية(

▪ حاول المشاركة في االٔنشطة التي ال  تنطوي على التالمس و استفد من االٔنشطة التي تقام عبر اإلنترنت.

ــى،  ــن أي أعــراض موجــودة )حم ــق م ــي( للتحق ــي أو ورق ــن )إلكترون ــظ بســجل للزائري ــا. احتف ــة دائًم ــِد كمام  ▪ ارت
    أعراض تنفسية، إلخ( لمدة أربعة أسابيع على األقل.

 ▪ حافــظ علــى مســافة متريــن مــن اآلخريــن )متــر واحــد علــى األقــل(. يمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق تــرك مقعــد شــاغر 
    بينك وبين أقرب شخص.

▪ ال تشترك في األنشطة التي تولّد رذاذًا. وهذا يشمل الغناء )أنشطة الكورال( والتحدث بصوت مرتفع والصالة.

▪ ال تأكل في أماكن خارج المرفق المخصص للطعام. ال تشارك أشياء مثل المناشف واألكواب.

 ▪ تجنــب التجمعــات والمناســبات )أماكــن االعتــكاف والمعســكرات والتجمعــات الدينيــة( التــي تنطــوي علــى تواصــل مــع 
    اآلخرين. عند عقد مثل هذه التجمعات أو الفعاليات، اتبع إرشادات الحجر الصحي بدقة. 

في الحياة اليومية
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4 العمل في وظيفة بدوام جزئي

سياسة التوظيف بدوام جزئي للطالب الدوليين
▪ أال يُسمح للطالب الدوليين بالعمل ما لم يُصرح لهم صراحةً بالعمل بدوام جزئي. 

 - بشــكل عــام، يُســمح للطــاب باالنخــراط فــي أنــواع محــددة فقــط مــن العمــل بــدوام جزئــي. ال يمكــن للطــاب الدولييــن 
.E-10و E-9و E1-E7 االنخراط في العمل بدوام جزئي في التصنيع واإلنشاءات وفئات العمل  

ــن  ــص )E1-E7(. يمك ــال متخص ــي مج ــل ف ــة للعم ــات األهلي ــتوفي متطلب ــي يس ــب دول ــض طال ــن تفوي  ※ يمك
 TOPIK ــار ــة بموجــب اختب ــة الكوري ــن إجــادة اللغ ــى المســتوى 4 م ــي الحاصــل عل ــب الدول ــمح للطال      أن يُس

    )أكمل المستوى 4 من برنامج كوريا للهجرة واالندماج( بالعمل في التصنيع.

 ▪ للحصــول علــى إذن للعمــل بــدوام جزئــي، تقــدم بطلــب إلــى مكتــب للهجــرة مــع جميــع المســتندات المطلوبــة، مثــل 
  عقد العمل القياسي، وشهادة تسجيل األعمال، ومصادقة جامعتك على عملك بدوام جزئي. 

عملية اإلذن

توقيع عقد عمل

يتم إبرام عقد توظيف بين صاحب عمل وموظف )عقد عمل قياسي مع تحديد أجر الساعة(

مصادقة الجامعة على عملك بدوام جزئي

يجب إعداد المستند من قبل مسؤول جامعتك الخاص بالطالب الدوليين 

الطلب

تقدم عبر اإلنترنت أو شخصيًا بجميع المستندات المطلوبة

اإلذن أو الرفض

إذا تم اإلذن بذلك، فسيتم إصدار شهادة )ملصق( لك.

 

 ▪ ال يُمنــح إذن العمــل بــدوام جزئــي إال للطــالب الدولييــن الذيــن يتمتعــون بالمســتوى المطلــوب مــن إجــادة اللغــة 
  الكورية والذين يظلون مكرسين لتعليمهم ويتم التحقق منهم من قبل مسؤول الطالب الدوليين في جامعتهم.

ــم  ــخ تقدي ــاًرا مــن تاري ــة، D-2( اعتب ــى درجــة علمي ــي برنامــج للحصــول عل ــون المســجلون ف  - )الطــاب الدولي
   الطلــب، يجــب أن يكــون متوســط درجتــك للفصــل الدراســي األخيــر C )2.0( أو أعلــى، ويجــب أن تكــون قــد 
   حصلــت علــى المســتوى 3 أو 4 مــن مؤهــل اختبــار إجــادة اللغــة الكوريــة )إكمــال المســتوى 3 و4 مــن برنامــج 

  كوريا للهجرة واالندماج(.*
* متطلبات إجادة اللغة الكورية للحصول على إذن العمل بدوام جزئي

 - الطــاب الجامعييــن وطــاب الســنة الجامعيــة األولــى / الثانيــة: المســتوى 3 مــن اختبــار إجــادة اللغــة الكوريــة 
  )أكمل المستوى 3 من برنامج كوريا للهجرة واالندماج( أو أعلى

ــا: المســتوى 4 مــن اختبــار إجــادة اللغــة   - طــاب الســنة الجامعيــة الثالثــة / الرابعــة وطــاب الدراســات العلي
  الكورية )أكمل المستوى 4 من برنامج كوريا للهجرة واالندماج( أو أعلى

 - فــي حــال التســجيل فــي برنامــج يتــم تقديمــه باللغــة اإلنجليزيــة، يلــزم الحصــول علــى درجــة 530 أو أعلــى 
  في اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية بغض النظر عن سنة الطالب

 - )طــاب دراســة اللغــة، D-4( يجــب أن يكــون متوســط معــدل حضــورك لجميــع الفصــول الدراســية المكتملــة 
   ٪90 أو أعلــى، ويجــب أن تكــون قــد حققــت المســتوى 2 مــن اختبــار إجــادة اللغــة الكوريــة )أكملــت المســتوى 

  3 من برنامج كوريا للهجرة واالندماج( أو أعلى 

▪ غير مسموح بالعمل بدوام جزئي إال في األوقات األسبوعية المحددة في  البرنامج الذي تم تسجيلك فيه.
 ※ دون اإلجــادة المطلوبــة للغــة الكوريــة / اإلنجليزيــة، حتــى إذا كنــت مســجاً فــي إحــدى جامعــات النظــام الدولــي 

    لضمان جودة التعليم، فسيتم تقليل الوقت المخصص لك بمقدار النصف.
 - )طــاب دراســة اللغــة( مــا يصــل إلــى 20 ســاعة فــي األســبوع )حتــى 25 ســاعة إذا كانــوا ملتحقيــن بجامعــة 

   معتمدة(
 ※ ينطبــق تخصيــص الوقــت البالــغ 20 ســاعة فــي األســبوع علــى فصــل دراســي كامــل، بمــا فــي ذلــك عطــات 
     نهايــة األســبوع والعطــات العامــة واإلجــازات المدرســية. يمكنــك االنخــراط فــي العمــل بــدوام جزئــي بعــد ســتة 

    أشهر من وصولك إلى كوريا.
ــن  ــوا ملتحقي ــبوعيًا إذا كان ــاعة أس ــى 25 س ــبوعيًا )حت ــاعة أس ــى 20 س ــا يصــل إل ــن( م  - )الطــاب الجامعيي

  بجامعة معتمدة(
ــي  ــية ف ــازات المدرس ــة واإلج ــبوع والعطــات العام ــة األس ــى عطــات نهاي ــق عل ــي ينطب ــد زمن ــد ح  ※ ال يوج

    الفصل الدراسي ما لم تكن هناك مخصصات وقت أسبوعية.
 - )طــاب الدراســات العليــا( مــا يصــل إلــى 30 ســاعة أســبوعيًا )حتــى 35 ســاعة أســبوعيًا إذا كانــوا ملتحقيــن 

  بجامعة معتمدة( 

ــا  ــدوام جزئــي وفقً ــك أو منعــك مــن العمــل ب ــم ترحيل  ▪ إذا أديــت عمــالً دون إذن أو انتهكــت شــروط إذنــك، فقــد يت
  لقانون مراقبة الهجرة.

※ إذا تبين أنك تعمل في اإلنشاءات دون تصريح، فسيتم ترحيلك دون سابق إنذار.

العمل في وظيفة بدوام جزئي



إرشادات السالمة والحجر الصحي لكوفيد-19 للطالب الدوليينإرشادات السالمة والحجر الصحي لكوفيد-19 للطالب الدوليين 910

4 العمل في وظيفة بدوام جزئي

إرشادات الحجر الصحي المتعلقة بالعمل بدوام جزئي

 ▪ ال تذهــب إلــى العمــل إذا كنــت تعانــي مــن الحمــى أو أي أعــراض تنفســية )الســعال والتهــاب الحلــق ومــا إلــى ذلــك(. 
   إذا ظهــرت عليــك أعــراض مثــل الحمــى أو الســعال بينمــا أنــت فــي العمــل، فأخبــر جهــة عملــك علــى الفــور وارجــع 

  إلى المنزل مرتديًا كمامة.

 - افحــص حالتــك الصحيــة عنــد العــودة إلــى المنــزل. إذا اســتمرت األعــراض المريبــة، فقــم بإجــراء اختبــار فــي 
  عيادة فحص قريبة. أبلغ أستاذك ومدرستك أو كليتك أنك قد أجريت اختباًرا.

 ※ إذا كانــت لديــك األعــراض الســريرية لكوفيــد-19 ، فاتصــل بمركــز االتصال على الرقــم  )رمز المنطقة 
     120+( أو مركــز صحــي محلــي قبــل الذهــاب إلــى عيــادة فحــص. تأكــد مــن ارتــداء كمامــة فــي الطريــق إلــى 

    هناك. يُرجى تجنب استخدام وسائل النقل العام، إذا أمكن.

ــم يديــك بشــكل   ▪ ارتــِد كمامــة دائًمــا. حافــظ علــى مســافة متريــن )متــر علــى األقــل( مــن اآلخريــن، واغســل / عقّ
  متكرر..

▪ غِط فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس.

 ▪ تجنــب األنشــطة التــي تنطــوي علــى خطــر انتقــال الــرذاذ )التحــدث بصــوت عــاٍل، والتحــدث دون داع، والتحــدث 
  في الهاتف(. تجنب االتصال الجسدي )المصافحة، العناق، إلخ(.

 ▪ يجــب عــدم مشــاركة أغراضــك الشــخصية ـ مثــل أوانــي األكل ـ مــع اآلخريــن. حافــظ علــى نظافــة مالبــس عملــك 
  وال تشاركها مع آخرين. 

 ▪ اســتخدم غطــاًء قابــالً للتخلــص منــه مــع المعــدات المكتبيــة المســتخدمة بشــكل متكــرر )الهواتف، ســماعات الرأس، 
  الميكروفونات( أو قم بتطهيرها بانتظام.

ــا مــكان العمــل، اجلــس فــي صــٍف منفــرًدا أو بنمــط متعــرج. ال تشــارك الطعــام  ــاول الطعــام فــي كافتيري ــد تن  ▪ عن
  أبًدا - خذ حصتك في طبق / وعاء منفصل. 

 ▪ ينبغــي عــدم اســتخدام غــرف االســتراحة مــن قبــل عــدة أشــخاص فــي الوقــت نفســه. تجنــب التدخيــن فــي أماكــن 
  التدخين المغلقة. قم بالتدخين في مناطق التدخين في الهواء الطلق.

 ▪ إذا كانــت التهويــة الطبيعيــة ممكنــة، فاتــرك النوافــذ مفتوحــة طــوال الوقــت. إذا كان مــن الصعــب إبقــاء النوافــذ 
  مفتوحة دائًما )بسبب تشغيل مكيف الهواء مثالً(، فقم بالتهوية مرة واحدة على األقل كل ساعتين.

▪ تجنب التجمعات والوجبات الجماعية. اذهب إلى المنزل بمجرد انتهائك من العمل.

 

 المرجع: يمكن للمؤسسات التالية الرد على االستفسارات بشأن عيادات
الفحص وتزويدك بخدمات الترجمة الفورية.

 ◀ لمعرفة موقع عيادات الفحص القريبة، اتصل بمركز اتصال وكالة مكافحة األمراض والوقاية منها في كوريا 
. إذا كنت بحاجة إلى خدمات ترجمة فورية، فاتصل بمركز اتصال الهجرة التابع لوزارة       على الرقم 
     العدل )1345(، أو مركز المعلومات الســياحية )1330(، أو مركز استشــارة العمال األجانب التابع لوزارة 

    التوظيف والعمل )1577-0071

االستشارات واللغات المتاحةساعات العملرقم الهاتف

مركز اتصال وكالة مكافحة 
األمراض والوقاية منها في 

كوريا

24 ساعة
مرتبط بمركز اتصال الهجرة التابع لوزارة العدل 

)1345(

1345
مركز اتصال الهجرة التابع 

لوزارة العدل

اإلنجليزية، الصينية24 ساعة

18:00 ~ 09:00

اليابانية، الفيتنامية، التايالندية، اإلندونيسية، الروسية، 
المنغولية، البنغالية، الباكستانية، النيبالية، الكمبودية، 

البورمية، الفرنسية، األلمانية، اإلسبانية، الفلبينية، 
العربية، السريالنكية

1330
مركز المعلومات السياحية لدى 

مؤسسة السياحة الكورية

اإلنجليزية، الصينية، اليابانية24 ساعة

الفيتنامية، التايالندية، الماليزية، اإلندونيسية، الروسية09:00 ~ 18:00

1577-0071
مركز استشارة العمال األجانب 

لدى وزارة التوظيف والعمل
18:00 ~ 09:00

الفيتنامية، الفلبينية )اإلنجليزية(، التايالندية 
)الالوسية(، المنغولية، اإلندونيسية )التيمورية 

الشرقية(، السريالنكية، الصينية، األوزبكية، القرغيزية، 
الباكستانية، الكمبودية، النيبالية، البورمية، البنغالية

العمل في وظيفة بدوام جزئي
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المرجع

إرشادات الوقاية من األمراض المعديةالمرجع 1

 الوكالة الكورية لمكافحة 
األمراض والوقاية منها

 اغسل جيًدا بالصابون 
لمدة 30 ثانية على األقل

 غط فمك وأنفك 
بأكمامك عند السعال!

]6 خطوات لغسل اليدين بشكل صحيح[

]استتر عند السعال[

الراحتان

احمل معك منديل جيب 
 اغسل بالصابون بعد استتر باألكمامأو مناديل ورقية

السعال

 ظهر اليدين

اإلبهامانظهر األصابع

بــع صا أل ا بيــن 

غسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر واالستتار عند 
السعال يمكن أن يمنعا العديد من األمراض المعدية.

تم النشر في 15 نوفمبر 2019

إرشادات السالمة الخاصة بكوفيد-19المرجع 2

السالمة من مرض
 إرشادات السالمة لألشخاص كوفيد-19  + اإلنفلونزا

  الذين يُشتبه في إصابتهم بعدوى
 في الجهاز التنفسي

إرشادات عامة

في المنزل

الذهاب إلى المستشفى

إذا كنت تتناول مضادات فيروسات لعالج اإلنفلونزا

ㆍ ارتِد كمامة في األماكن المغلقة وعند التواجد في المناطق الخارجية المزدحمة.
ㆍ اغسل يديك جيًدا وبشكل متكرر بالصابون تحت الماء الجاري لمدة 30 ثانية على األقل.

 ㆍ تجنب الخروج إال في حالة الضرورة القصوى )مثل الذهاب إلى المستشفى(. ارتِد كمامة إذا 
    اضطررت للخروج.

ㆍ قلل من التواصل مع اآلخرين وابتعد عن األماكن العامة المزدحمة.

 ㆍ ابَق في مكان منعزل. حافظ على مسافة مترين من اآلخرين.
    ※ من المهم منع التواصل مع األفراد المعرضين لمخاطر عالية مثل الرضع والكبار في السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ㆍ احتفظ باألشياء التي تستخدمها بعيًدا عن اآلخرين )المناشف، أواني األكل، الهاتف المحمول، إلخ(.
ㆍ نّظف وعقّم األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل يوم.

 ㆍ إذا كنت تعاني من حمى أو أعراض تنفسية، يُرجى فحصها في عيادة فحص أو عيادة للجهاز التنفسي 
    أو مستشفى.

ㆍ قبل زيارة منشأة طبية، اتصل بهم عبر الهاتف إلخبارهم بأعراضك وإجراء حجز.
ㆍ إذا أمكن، فاستخدم سيارتك الخاصة للوصول إلى المنشأة الطبية. وتأكد من ارتداء كمامة.

ㆍ الحظ أي أعراض مثل الحمى أثناء تناول دوائك المضاد للفيروسات.
 ㆍ ال ترجع إلى المدرسة أو العمل إال بعد زوال الحمى وعدم ظهور أعراض لديك لمدة 24 ساعة بعد 

    تناول دوائك المضاد للفيروسات.
 ㆍ إذا استمرت الحمى وأعراض الجهاز التنفسي ألكثر من 24 ساعة بعد تناول دوائك المضاد 

    للفيروسات، فخذ استمارة طلب إجراء اختبار إلى عيادة فحص وقم بإجراء اختبار.

تحت األظافر

 الوكالة الكورية لمكافحة 
األمراض والوقاية منها
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إرشادات السالمة لمرضى كوفيد-19  في الحجر الصحي الذاتيالمرجع 3

إرشادات السالمة لمرضى كوفيد-19 في الحجر 
الصحي الذاتي

ال تذهب إلى الخارج. سيمنع هذا حدوث المزيد من العدوى.
 ※ إذا ُطلب منك الحجر الصحي الذاتي بموجب قانون مكافحة األمراض المعدية والوقاية منها،

 يُرجى اتباع قواعد الحجر الصحي لمنع حدوث المزيد من العدوى.
* يمكن تغريمك ما يصل إلى 3 مايين وون كوري وفقًا للمادة 80 )العقوبات( إذا انتهكت القواعد.

اعزل نفسك عن اآلخرين في مكان منعزل.
 ㆍ افتح النوافذ بشكل متكرر لتهوية غرفتك. أبِق باب غرفتك مغلقًا عند القيام بذلك.

ㆍ تناول وجباتك بمفردك..
 ㆍ ال تستخدم مرحاضك وحمامك مع آخرين إذا أمكن. إذا كان ال بد من المشاركة في استخدام مرحاضك وحمامك مع آخرين،

 فطهره بعد كل استخدام بمطهر منزلي مثل الُمبيض.

تجنب التواصل مع من تعيش معهم. وهذا يشمل التحدث معهم.
ㆍ إذا اضطررت إلى التواصل، فحافظ على مسافة ال تقل عن مترين مع ارتداء كمامة.

 احتفظ باألشياء التي تستخدمها 
)المناشف وأواني األكل والهاتف المحمول وما إلى ذلك( بعيًدا عن اآلخرين.

ㆍ اغسل المابس والمفروشات بشكل منفصل.
ㆍ امنع اآلخرين من استخدام أواني األكل الخاصة بك. اغسلها جيًدا بعد كل استخدام.

التزم بإرشادات السالمة العامة.
ㆍ اتبع ممارسات جيدة للنظافة الشخصية. اغسل يديك وعقّمهما بشكل متكرر.

ㆍ ارتِد كمامة إذا أصبت بالسعال.
 ㆍ إذا لم تكن لديك كمامة، فغِط فمك وأنفك بأكمامك عند السعال واغسل يديك وعقّمهما بعد السعال.

إذا كنت مضطًرا للذهاب إلى الخارج، للذهاب إلى المستشفى مثالً، فاحرص على االتصال 
بالمركز الصحي المحلي لديك مسبقًا.

 سيتواصل معك أحد المراكز الصحية المحلية خالل فترة حجرك الصحي الذاتي 
 للبقاء على اطالع دائم على حالتك.

احتفظ بسجل للحمى واألعراض حتى ينتهي حجرك الصحي الذاتي.

قِس درجة حرارتك كل صباح ومساء.
سيتصل بك المركز الصحي المحلي لديك مرتين في اليوم على األقل. أبلغهم بدرجة حرارتك وأي أعراض أخرى.

 الحمى )حرارة تتجاوز 37.5 درجة مئوية(   التعب    التهاب الحلق   
 أعراض الجهاز التنفسي )السعال، صعوبة التنفس، إلخ(    االلتهاب الرئوي

مراقبة األعراض

األعراض الرئيسية لكوفيد-19 

إرشادات السالمة لألشخاص الملزمين بالحجر الصحي الذاتيالمرجع 4

 الوكالة الكورية لمكافحة 
األمراض والوقاية منها

إرشادات السالمة لألشخاص الملزمين بالحجر 
الصحي الذاتي

اعزل نفسك عن اآلخرين في مكان منعزل.
 ㆍ افتح النوافذ بشكل متكرر من أجل تهوية غرفتك.حافظ على باب الغرفة مغلقًا عند القيام بذلك.

ㆍ تناول وجباتك بمفردك.
ㆍ ال تستخدم مرحاضك وحمامك مع آخرين إذا أمكن. إذا كان ال بد من المشاركة في استخدام مرحاضك 

وحمامك مع آخرين، يُرجى تطهيرهما بعد كل استخدام بمطهر منزلي مثل الُمبيض.

ال تذهب إلى الخارج. سيمنع هذا حدوث المزيد من العدوى.
 ※ إذا ُطلب منك الحجر الصحي الذاتي وفق قانون مكافحة األمراض المعدية والوقاية منها، 

يُرجى اتباع قواعد الحجر الصحي لمنع حدوث المزيد من العدوى.
* يمكن تغريمك ما يصل إلى 3 مايين وون كوري وفقًا للمادة 80 )العقوبات( إذا انتهكت القواعد.

 تجنب التواصل مع من تعيش معهم. وهذا يشمل التحدث معهم.
ㆍ إذا اضطررت إلى التواصل، فحافظ على مسافة ال تقل عن مترين مع ارتداء كمامة.

احتفظ باألشياء التي تستخدمها )المناشف وأواني األكل والهاتف المحمول وما إلى ذلك( 
بعيًدا عن اآلخرين.

ㆍاغسل المابس والمفروشات بشكل منفصل.
ㆍ امنع اآلخرين من استخدام أواني األكل الخاصة بك. اغسلها جيًدا بعد كل استخدام.

التزم بإرشادات السالمة العامة.
ㆍ اتبع ممارسات جيدة للنظافة الشخصية. اغسل يديك وعقّمهما بشكل متكرر.

ㆍ ارتِد كمامة إذا أصبت بالسعال.
ㆍ إذا لم تكن لديك كمامة، فغِط فمك وأنفك بأكمامك عند السعال. اغسل يديك وعقّمهما بعد السعال..

إذا كنت مضطًرا للذهاب إلى الخارج، للذهاب إلى المستشفى مثالً، فاحرص على االتصال 
بالمركز الصحي المحلي لديك مسبقًا.

 خالل فترة مراقبتك النشطة، سيبقى المركز الصحي المحلي لديك 
على اتصال لمواكبة حالتك أوالً بأول.

يُرجى مراقبة حالتك لمدة 14 يوًما بعد التواصل مع مريض كوفيد-19 .

راقب حالتك. تتبع أي حمى أو أعراض تنفسية.
قِس درجة حرارة جسمك كل صباح ومساء.

 سيتصل بك المركز الصحي المحلي لديك مرة في اليوم على األقل. أخبرهم بأي أعراض.

 الحمى )حرارة تتجاوز 37.5 درجة مئوية(   التعب    التهاب الحلق   
 أعراض الجهاز التنفسي )السعال، صعوبة التنفس، إلخ(    االلتهاب الرئوي

المراقبة الذاتية لألعراض

األعراض الرئيسية لكوفيد-19 

المرجع



وزارة التعليم


