
بعد االن بكل فرد یتلقى (LFCHD ) اعتبارا من ٢١ مارس ٢٠٢٢، لن تتصل إدارة الصحة العامة بمقاطعة فاییت في لیكسینغتون 
.COVID-19 نتیجة اختبار ( فحص) إیجابیة لعدوى  

تم إجراء ھذا التغییر في ممارستنا بعد تحلیل دقیق للبیانات وإرشادات الصحة العامة. یتفق خبراء الصحة العامة على أن التحقیق 
الشامل المكثف للحالة وتتبع المخالطین لم یعدا مثالیین في ھذه المرحلة من الجائحة ( الوباء). سوف تركز إدارة الصحة العامة 

على استھداف التحقیقات في البیئات عالیة الخطورة، واألماكن ( المجتمعات) المحتشدة (LFCHD ) لمحافظة فاییت في لیكسینغتون 
.وتلك التي تخدم السكان المعرضین للخطر 

كجزء من التعدیالت التي أجریناھا، نشجع الشركات التجاریة والعامة والخاصة على البحث عن بدائل لطلب أمر العزل او الحجر 
كجزء من وثائق اإلجازة المرضیة للموظف فیما (LFCHD ) الصحي من إدارة الصحة العامة لمحافظة فاییت في لیكسینغتون 
قد تشمل التعدیالت قبول نسخة من نتیجة إختبار ( فحص) إیجابیة للموظف وتقیید أولئك الذین تظھر .COVID-19 یتعلق ب 
(LFCHD ) من العمل في الموقع. تواصل إدارة الصحة العامة بمقاطعة فاییت في لیكسینغتون COVID-19 علیھم أعراض 

.على العزل والحجر الصحي وارتداء قناع COVID-19 تشجیع أولئك الذین تظھر علیھم أعراض 

:سیعني ھذا التغییر في ممارستنا ما یلي بالنسبة لك 

    بعد االن اوامر العزل والحجر الصحي (LFCHD ) لن تصدر إدارة الصحة العامة لمحافظة فاییت في لیكسینغتون ●
أو عملیات التحریر للعودة الى العمل و / أو المدرسة. إذا كنت بحاجة إلى دلیل على نتیجة اختبارك اإلیجابیة كشرط 
لصاحب العمل أو المدرسة، فیمكنك الحصول على نسخة من نتیجة االختبار ( الفحص) من مقدم الرعایة الذي طلب 

االختبار ( الفحص ) أو من المختبر الذي أجرى االختبار( الفحص) فیھ. قد یطلب منك اكمال طلب السجل الطبي لتلقي 
.نسخة من نتائجك  

    ،COVID-19 أو كنت على إتصال بشخص ثبتت إصابتھ ب COVID-19 إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة ل ●
(KDPH فیرجى اتباع اإلرشادات المقدمة من إدارة الصحة العامة في والیة كنتاكي                                               

          https://govstatus.egov.com/kycovid19 ومراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا  CDC
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html.یرجى إخطار جھات االتصال المقربة

الخاصة بك والتي كنت على اتصال مباشر معھم حتى یتمكنوا من بدء الحجر الصحي اذا لزم االمر. یرجى الرجوع إلى 
اإلرشادات المقدمة من مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا فیما یتعلق بما یتم تصنیفھ على أنھ جھة اتصال 

.وتواصل قریبة ووثیقة للعدوى 

            
  او الى المختبر نفسھ، COVID-19 اذا قدمت عنوان بریدك اإللكتروني الى مقدم الرعایة الذي طلب اختبار أو فحص ●

.وتم تقدیم عنوان البرید اإللكتروني ھذا الى قسم الصحة العامة، ستتلقى استطالعا (إحصائیة) عبر البرید اإللكتروني  

     إذا كنت ترغب في إكمال االستبیان ( إحصائیة )، یرجى إرسال برید إلكتروني عل ●
 covidinterview@lfchd.org . یرجى تقدیم نسخة من نتیجة فحص اختبار COVID-19 اإلیجابیة.  إذا حصلت على نتیجة
إیجابیة من فحص تم اجراءه في المنزل، فال یمكن إلدارة الصحة العامة لمحافظة فاییت في لیكسینغتون covid-19 اختبار لفحص 

 ( LFCHD) قبول نتیجة االختبار( الفحص) ھذه.



       ال یزال بإمكانك االتصال بمركز اتصال ،COVID-19 لطرح أي أسئلة أو استفسارات محددة حول ●
 COVID-19 ( الموقع اإللكتروني ) على الرقم 2222-899-859 (٨٥٩٨٩٩٢٢٢٢) او زیارة موقعنا على الویب

www.lfchd.org للحصول على موارد وإرشادات إضافیة على. 

تقدیم مواعید في نفس الیوم للحصول على لقاحات (LFCHD ) تواصل إدارة الصحة العامة لمحافظة فاییت في لیكسینغتون 
في عیادة الصحة العامة لدینا أیام ( Pfizer فایزر - Moderna المجانیة ( مادرینا COVID-19 ومعززات ( الداعم اإلضافي) 

االثنین واألربعاء والخمیس. یرجى اإلتصال بعیادة الصحة العامة على الرقم ٨٥٩٢٨٨٢٤٨٣ 
.لتحدید موعد في نفس الیوم 859-288-2483  

في عملك وتحتاج إلى مساعدة، یرجى مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على COVID-19 إذا كنت صاحب عمل تعاني من تفشي 
 covidexposure@lfchd.org


