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 )TBالعزل المنزلي بسبب مرض السل (
 

 
 یمكنالسل النشط بالرئتین أو الحلق.  أنت مصاب بمرض

 أن تتسبب في نشر حرثومة السل عبر الھواء لألشخاص اآلخرین 
 عندما تسعل أو تعطس أو تتحدث أو تضحك أو تغني.  

 
 ال ینتشر مرض السل عبر مشاركة المعالق أو الشوك أو األطباق أو الكؤوس، 
 أو المالبس أو أفرشة األسرة أو األثاث أو المراحیض أو المصافحة باألیدي. 

 
 

 العزل المنزلي
 

العزل  منزل أثناء قابلیة نقلك للعدوى. وھذا یسمى بالعزل المنزلي.لقد أوصت ممرضة الرعایة الصحیة العامة بأن تبقى في ال
. كما أن العزل المنزلي یعطي لجسمك الوقت الكافي لعمل المنزلي مھم جًدا إلیقاف انتشار السل وحمایة األشخاص اآلخرین

 الدواء حتى تنتھي إمكانیة نقلك للعدوى.
 

سوف تقوم ممرضة الصحة العامة بالفحص الدوري لالطالع على حالتك. سیطلب منك توفیر عینات من البصاق لمعرفة شفائك 
من العدوى. عندما تخلو عینیة البصاق من جرثومة السل، سوف تخبرك الممرضة بأنھ أصبح بإمكانك إیقاف العزل المنزلي 

 والعودة إلى أنشطتك الیومیة المعتادة. 
 

 ة عائلتك واألشخاص اآلخرینحمای
 
  ،ة، أو أماكن العبادة.سیجب عدم الذھاب للعمل، أو المدروابق في المنزل أثناء التواجد في العزل المنزلي 

 
  یعیشون معك أثناء تشخیص إصابتك بالسل العیش معك أثناء إمكانیة نقلك للعدوى. واالذین كان لألشخاصیمكن فقط 
 
  سنوات والذي یعیشون معك في تناول الدواء الواقي من السل حتى إجراء فحص الجلد  5یجب أن ینتظم األطفال األقل من

. سیعمل الدواء على حمایتھم من لالس جراثیمالنھائي لمرض السل. فقد ال تكون أجسامھم قویة بما فیھ الكفایة لمكافحة 
 اإلصابة بالمرض. 

 
 عد ذلك في التخلص من جراثیم السل من منزلك.  افتح النوافذ لدیك. سیسا 

 
 .عندما تسعل أو تعطس، قم بتغطیة فمك وأنفك بمندیل أو بكم ردائك 
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 األشخاص اآلخرین. توجھ الدعوة لآلخرین لزیارة منزل، وال تقم بزیارة ال 
 

  ،العملتذھب لألماكن العامة (على سبیل المثال:  ال 
 أو المدرسة، أو المكتبات، أو أماكن العبادة، أو البنوك      
 أو المراكز المجتمعیة، أو المطاعم، أو المقاھي      
 أو دور السنیما، أو متاجر البقالة، والمراكز التجاریة).     

 
 تستخدم وسائل النقل العامة  ال 

 (على سبیل المثال: الحافالت، ومترو األنفاق، والقطارات،
 المطارات، والقوارب).و 
 
 

 نصائح للعزل المنزلي
 
 حیث یمكنك استخدام الھاتف أو الكمبیوتر للتحدث مع األشخاص. فذلك  -البقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك  یمكنك

 سیساعد بقدر كبیر على عدم الشعور بالوحدة.
 
 إحضار مستلزمات البقالة أو الوجبات لك. ب ة أحد أفراد العائلة أو األصدقاءمطالب یمكنك 

 
 یخرجون من المنزل  الخروج في الشرفة أو الفناء الخلفي أو الخروج لتمشیة قصیرة. یشعر الكثیر من األشخاص بتحسن عندما یمكنك

 عندما تكون بالخارج، ال یجب أن ترتدي قناًعا، لكن احرص على االتبتعاد عن األشخاص اآلخرین. لفترة قصیرة. 
 
 إذا استخدمت السیارة األجرة للذھاب  أو إجراء الفحوصات الخاصة بالسل.ارتداء القناع عند مقابلة موفر الرعایة الصحیة  یمكنك

 للموعد، یرجى ارتداء القناع وفتح النوافذ. وتذكر عدم استخدام وسائل النقل العامة أثناء إمكانیة نقلك للعدوى.
 
 یمكنك إعادة ترتیب أیة مواعید أو اجتماعات أخرى لموعد آخر عندما تنتھي إمكانیة نقلك للعدوى.  یمكنك 

 
 إخبار سیارة اإلسعاف وفریق العمل بغرفة الطوارئ على الفور بأنك مصاب بالسل إذا حدث لك حالة طبیة طارئة وتحتاج  یمكنك

 للذھاب إلى المستشفى.
 

 
 إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في أي مما سبق. DOTظف اسأل ممرضة الصحة العامة أو مو

 
 المدة الزمنیة للعزل المنزلي

  
سوف تخبرك ممرضة الصحة العامة عندما یكون العزل المنزلي لك غیر مطلوب،  الخاصة بالعزل المنزلي لكل شخص. تختلف المدة الزمنیة

وبشكل عام، یستند ذلك إلى نتائج عینة البصاق، وتناول دواء السل لمدة أسبوعین أو أكثر، انك متابعة أنشطتك المعتادة. وأنھ أصبح بإمك
 والشعور بالتحسن. 

 
حتى عندما تشعر بالتحسن، من المھم االستمرار في تناول دواء السل كما ھو موضح لك بواسطة مقدم الرعایة الصحیة. سیعمل ذلك على قتل 

 الجراثیم ومعالجة مرض السل لدیك!
 

  .DOTإذا كانت لدیك أیة أسئلة أو مخاوف حول العزل المنزلي، یرجى التحدث إلى ممرضة الصحة العامة أو موظف 
 


