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 أثناء السفر   19- منع انتشار متحورات مرض كوفید  
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قد ال تكون اللقاحات أو العالجات أو الحصانة من عدوى   بشكل أكثر سھولة وسرعة وقد تتسبب لك بمرض شدید. 19-تنتشر متحورات كوفید
 منع انتشار ھذه المتحورات في المجتمع المحلي أمر بالغ األھمیة.السابقة فعالة بنفس القدر ضد بعض المتحورات، لذا فإن  19-كوفید

 

 ، ال تسافر دولیا وأّخر السفر داخل الوالیات المتحدة. 19- إلى أن تصبح مستكمًال للقاحات كوفید
 ال تسافر في الحاالت التالیة: 

 19-لقد كنت قریبا من شخص مصاب بمرض كوفید. 

  .أنت مریض 
  19-اختبار مرض كوفیدأنت بانتظار نتائج.  

ومع ذلك، إذا كان علیك السفر ولم   .19-عن طریق تأخیر السفر إلى أن تصبح مستكمًال للقاحات كوفید 19-ساعد على منع انتشار مرض كوفید
 تحصل على اللقاحات، فاتبع توصیات الصحة العامة أدناه.

تسافر دولیا، راجع شركة الطیران والوجھة النھائیة لمعرفة كم من الوقت مقدما  إذا كنت  یوما من السفر. 3-1احصل على اختبار قبل  قبل السفر:
  ستحتاج إلیھ قبل إجراء االختبار.

ساعة) قبل العودة إلى الوالیات  24یجب أن تظھر نتیجة اختبار سلبي لم یمضي علیھ أكثر من یوم واحد ( :قبل العودة إلى الوالیات المتحدة 
  المتحدة.

تأكد من احتساب وقت كاف بین الحصول على اختبار  ساعة، ولكن قد تستغرق أحیانا وقتا أطول. 72-24تعود نتائج االختبار بین عادة ما 
  قد تتمكن بعض مواقع االختبار من الحصول على نتائج االختبار بسرعة أكبر، اتصل مسبقا أوال للتحقق. والحصول على نتائج االختبار.

  في مینیسوتا. )locations/index.jsp-tested/testing-mn.gov/covid19/getالعثور على مواقع االختبار (

 أثناء السفر. 19-إمنع انتشار مرض كوفید
 إذا كنت تسافر، فقم بارتداء قناع واغسل یدیك .عند العودة في مجتمعك المحلي 19-في كل مرة تسافر، یمكنك نشر متحورات مرض كوفید

 .ال تسافر إذا شعرت بالمرض مراًرا.

 بعد السفر، اتبع ھذه الخطوات. 
إذا كنت تشعر بالمرض، فابق في المنزل وبعیدا  بعد العودة من السفر. 19-ینبغي على جمیع المسافرین االنتباه لظھور أعراض مرض كوفید

 .19-) واخضع الختبار كوفیدنفسك  اآلخرین (اعزل عن 

  

https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp
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 : 19-إذا لم تتلق اللقاح أو لم تكن مستكمًال للقاحات كوفید

   یوما من العودة من السفر  5- 3احصل على االختبار بعد . 
خیارات االختبار على  ابحث عن  یمكنك الذھاب إلى موقع اختبار مجاني، عیادة أو صیدلیة، أو طلب مجموعة اختبار تقوم بھ في المنزل.

 الرابط
 . )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html( 19-اختبار مرض كوفید

 .ابق في المنزل وبعیدا عن اآلخرین بعد السفر 
 یوما ولم تظھر علیك أي أعراض. 5-3أیام بعد السفر حتى لو كانت نتیجة اختبارك سلبیة بعد  5تقوم بالحجر الصحي لمدة  یجب أن

  .احصل على اللقاحات 
لتحدید موعد أو زیارة من دون   )vaccine/locations/index.jsp-ne/findmn.gov/covid19/vacciابحث عن مواقع اللقاحات (

 موعد!

 : 19-إذا تعافیت من كوفید

 ینبغي علیك اتباع  الماضیة.   90في األیام الـ   19-لست بحاجة إلى الخضوع لالختبار أو الحجر الصحي إذا كنت قد تعافیت من مرض كوفید
بعد السفر، فقم بعزل نفسك وتحقق من مزود الرعایة الصحیة    19-تعاني من أعراض مرض كوفیدإذا كنت  جمیع توصیات السفر األخرى.

 لمعرفة توصیات االختبار. 
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