إرشادات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بوالية فيرمونت

فبراير 2021
هل يلزمني الخضوع للحجر الصحي؟

إرشادات عامة

حصلت على اللقاح

أصبت بفيروس
كورونا المستجد
(كوفيد)19-

أنا مخالط وخالطت مصابًا
بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19-

أنا مسافر أو عائد إلى
فيرمونت من خارج
الوالية لغرض غير
ضروري
•
•

•
•
•

نعم .سيلزمك الخضوع
للحجر الصحي.

نعم .سيلزمك الخضوع
للحجر الصحي.

ال .لن يلزمك الخضوع
للحجر الصحي إذا:

ال .لن يلزمك الخضوع للحجر
الصحي إذا:

• تحققت بك معايير إنهاء
العزل ،و
• لم تمر  3أشهر على
ظهور األعراض ألول
مرة أو نتيجة االختبار
اإليجابية ألول مرة ،إذا
لم تظهر عليك
األعراض.
• لم تظهر عليك أي
أعراض فيروس كورونا
المستجد (كوفيد)19-
منذ التعرض األخير.

• حصلت على الجرعتين و
• مرت فترة تتراوح بين 14
يو ًما و 3أشهر على
حصولك على الجرعة
الثانية.

والمرضى الداخليون في منشآت
الرعاية الصحية سيلزمهم على
األرجح الخضوع للحجر الصحي
حسب إرشادات مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها.

نعم .سيلزمك الخضوع
للحجر الصحي.

ال .لن يلزمك الخضوع للحجر
الصحي إذا:

مالحظة :العاملون والمقيمون

•
•

حصلت على الجرعتين و
مرت على األقل فترة 14
يو ًما على حصولك على
الجرعة الثانية.

يعني الحجر الصحي البقاء في المنزل وعدم مخالطة اآلخرين لمدة  14يو ًما.
مبكرا إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل ( )PCRسلبية في اليوم  7أو بعده ،إذا لم تظهر
يمكنك إنهاء الحجر الصحي
ً
عليك أي أعراض .واصل مراقبة حالتك للتأكد من عدم ظهور أعراض لمدة  14يو ًما كاملة .بعض األشخاص ليسوا مؤهلين لهذا
الخيار ،مثل الموظفين والمقيمين في أماكن معيشة جماعية معينة.
من أمثلة السفر ألجل غرض ضروري :ألجل السالمة الشخصية ،أو الرعاية الصحية ،أو الدواء ،أو العمل.
هذه اإلرشادات عرضة للتغيير.
احصل على مزيد من المعلومات بشأن الحجر الصحي.

تعرف على المزيد على 19-healthvermont.gov/covid
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Vermont COVID-19 Quarantine Guidelines
February 2021

Do I need to quarantine?
General Guidance

•
•

•
•
•

I am vaccinated

Yes. You will need to

No. You will not need to

No. You will not need to

quarantine.

quarantine if:

quarantine if:

• You have met the
criteria to end isolation,
and
• It’s been within 3
months since symptoms
first started or since your
first positive test, if you
didn’t have symptoms,
and
• You have not had any
COVID-19 symptoms
since the new exposure.

• You had both doses
and
• It’s been between 14
days and 3 months
since you got the
second dose.

Yes. You will need to

Yes. You will need to

No. You will not need to

quarantine.

quarantine.

quarantine if:

I am a close
contact and
was exposed to
someone with
COVID-19

I am traveling
or returning to
Vermont from
out-of-state for
a non-essential
purpose

I had COVID-19

Note: Staff, residents, and
inpatients in health care
settings will likely still
need to quarantine per
CDC guidance.

•
•

You had both doses
and
It’s been at least 14
days since you got the
second dose.

Quarantine means staying home and away from other people for 14 days.
You may end quarantine early with a negative PCR test on or after day 7, if you don’t have any
symptoms. Continue to monitor yourself for symptoms for the full 14 days. Staff and residents in
certain group living settings must complete the full 14-day quarantine period.
Examples of travel for an essential purpose: for personal safety, health care, medicine, or work.
This guidance is subject to change.
Get more information about quarantine.

Learn more at healthvermont.gov/covid-19
English

