
 دائمة التكرار أسئلة

  COVID-19 19-الجنازات و كوفيد

يسببه فيروس كورونا المستجد  هو مرض تنفسي شديد العدوى   Covid-19 (coronavirus))كورونافيروس(  19-كوفيد 

 هذا الفيروس ينتشر بشكل  يعتقد أن )الجديد( والذي ينتقل من شخص آلخر.  

قطرات الجهاز  أقدام( من خالل   6رئيسي بين األشخاص الذين يكونون على إتصال وثيق ببعضهم البعض )على بعد حوالي 

 التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.

 إذا كنت أنت أو أحد المقربين لك تعانون من القلق المرتبط بوباء فيروس الكورونا، فالمساعدة متاحة.

  5990-985-800-1 قم باإلتصال بخط المساعدة الخاص بإستغاثة الكوارث على الرقم   •
1-800-846-8517 TTY)            )لفاقدي السمع 

قم بالتواصل مع أستشاري نفسي مدرب من خالل الخط الخاص برسائل الكوارث بأوهايو عن طريق إرسال رسالة    •
 741741على الرقم  ”4HOPE“تحتوي على كلمة 

إليجاد  6364-275-877-1م باإلتصال بخط المساعدة الخاص بإدارة الصحة النفسية وخدمات اإلدمان على الرقم ق •

 مصادر في مجتمعك. 
 

 هل أنا في خطر إذا قمت بحضور جنازة؟ 
 

   19-إذا قمت بحضور جنازة برجاء إتباع إجراءات الحفاظ على المسافة اإلجتماعية الخاصة بكوفيد

.Covid-19  أقدام. تساعد  6المسافة اإلجتماعية تعني الحفاظ على الفراغ الفعلي بين كل شخص وآخر على األقل ستة

تجنب اإلتصال الوثيق باآلخرين بما في ذلك المعانقة، التقبيل  على منع أنتشار فيروس الكورونا. المسافة اإلجتماعية 

عشرون ثانية. إذا لم يكن الماء  20بون على األقل لمدة قم بغسل يديك بصفة مستمرة بالماء والصاومالمسة اليدين. 

% نسبة كحول. قم بتغطية السعال والعطس  60والصابون متاحاً، قم بإستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على األقل 

ل وليس يديك. تجنب لمس عينيك، أنفك أو فمك. إلتزم البقاء في المنز  – مستخدماً ذراعك أو الجزء الداخلي من كوعك 

 إذا كنت مريضاً. 

 

  19-بكوفيدبالذهاب إلى جنازة أو زيارة العزاء لشخص توفى بسبب  هل أنا في خطر إذا قمت 

.Covid-19? 

 Covid-19. 19-بكوفيدال يوجد حالياً خطر معروف مرتبط بحضور جنازة أو زيارة العزاء لشخص توفى بسبب  

 

 بعد وفاته؟   Covid-19 19-بكوفيدبمالمسة شخص توفي بسبب  هل أنا في خطر إذا قمت

يعتقد أن هذا الفيروس ينتشر بشكل رئيسي بين األشخاص الذين يكونون على إتصال وثيق ببعضهم البعض )على بعد   

أقدام( من خالل قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. هذا النوع من   6حوالي 

 إلنتشار ال يسبب مصدر قلق بعد الوفاة. ا

تكون هناك   قد Covid-19. 19-يجب على الناس األخذ في اإلعتبار عدم مالمسة جسد شخص توفى متأثراً بكوفيد

اإلمساك باليدين أو المعانقة بعد تحضير الجسد  فرصة أقل إلنتشار الفيروس عن طريق أنواع معينة من المالمسة، مثل  

للمشاهدة )واجب العزاء(. يجب تجنب بعض األنشطة مثل التقبيل، الغسيل والتكفين قبل، أثناء وبعد تحضير الجسد، إن 

 أمكن.



يعتبر ممارسات دينية أو ثقافية هامة فعلى العائالت التعاون مع رجال الدين والقادة   أو تكفينه إذا كان غسل الجسم  

الثقافيين والعاملين في دور الجنازات للحد من خطر العدوى. على األقل، يجب على األشخاص الذين يقومون بهذه  

قد تكون هناك حاجة إلستخدام معدات األنشطة إرتداء قفازات تستخدم لمرة واحدة. إذا كان من المتوقع تناثر السوائل، 

         مثل الروب الذي يستخدم لمرة واحدة، واقي للوجه أو نظارات واقية أو أجهزة تنفس  (PPE)حماية شخصية إضافية 

N-95 . 

 

يجب أن تتم عملية التنظيف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة لجميع منتجات التنظيف والتعقيم ) على سبيل المثال، نسبة 

، قم بإجراء نظافة اليدين عن طريق   PPEالتركيز، طريقة التطبيق ومدة المالمسة(. بعد إزالة معدات الوقاية الشخصية 

عشرون ثانية. إذا لم يكن الماء والصابون متاحاً، قم بإستخدام   20الماء والصابون على األقل لمدة مستمرة ب بصفة  همغسل

. يجب إستخدام الماء والصابون إذا كانت اليدين متسخة بشكل  نسبة كحول% 60معقم اليدين الذي يحتوي على األقل 

 واضح.

 

 أثناء وجودهم بالخارج؟ Covid-19  19 -ماذا أفعل إذا توفى أحد أفراد عائلتي متأثراً بكوفيد

 
عندما يموت مواطن أمريكي خارج الواليات المتحدة يجب على أقرب قريب له أو ممثل المتوفي القانوني إبالغ  

ساعة في اليوم، طوال أيام   24موظفي القنصلية متاحين المسؤولين القنصليين للواليات المتحدة في وزارة الخارجية. 

شريك  حاالت الطوارىء الخارجية. إذا كان أحد أفراد األسرة، األسبوع لتقديم المساعدة لمواطني الواليات المتحدة في  

أو الممثل القانوني في بلد مختلف عن الشخص المتوفي فعليه/عليها اإلتصال بمكتب وزارة الخارجية  الحياة المحلي  

من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة    Washington, DCطن العاصمة لخدمات المواطنين بالخارج في واشن

)رقم مجاني( أو   4747-407-888الخامسة مساءاً حسب التوقيت الشرقي للواليات من اإلثنين الى الجمعة على الرقم 

للحصول على المساعدة في حاالت الطوارىء بعد ساعات العمل أو أثناء عطلة نهاية األسبوع أو  . 202-501-4444

وأطلب التحدث مع   4000-647-202ارجية على الرقم قم باإلتصال بمركز الهاتف في وزارة الخالعطالت الرسمية 

الموظف المسؤول عن خدمات المواطنين بالخارج. باإلضافة الى ذلك، فإن سفارة الواليات المتحدة األقرب الى أو في 

 البلد الذي توفي فيه المواطن األمريكي يمكنها تقديم المساعدة. 
 

 

، ما هي أثناء وجوده بالخارج Covid-19 19 -توفى أحد أفراد عائلتي متأثراً بكوفيد

 المتطلبات إلعادة الجثمان إلى الواليات المتحدة؟

 
تشريح الجثة قبل عودة جثمان الشخص الذي توفي بالخارج ( CDCال تتطلب مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

بلدان تشريح الجثة. تشمل مصادر الدعم  قد تتطلب بعض الإلى الواليات المتحدة. بناءاً على الظروف المحيطة بالوفاة  

المنظم السياحي، المنظمات الخاصة بالعقيدة    ،للعائلة القنصلية المحلية أو السفارة، مقدم خدمات التأمين على السفر

تكون هناك حاجة لوجود هوية رسمية للجثة ووثائق رسمية صادرة من  والمساعدات ورب العمل. من المحتمل أن  

 المكتب القنصلي.  

 

( إلستقدام رفات الشخص المتوفي على ما إذا كان الجسد قد  CDCتعتمد متطلبات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

 تم تحنيطه أو حرقه أو إذا كان الشخص قد توفى نتيجة مرض معدي يتطلب الحجر الصحي. 

 


