How PSD will respond to COVID-19 cases
كيف ستستجيب ادارة بودر التعليمية لحاالت كوفيد – 19
نحن نحتاج مساعدتكم!
تتمتع ادارة بودر التعليمية بخبرة مهنية طبية ,وعاملين متعاطفين ,وبروتوكوالت صحية مطبقة ,ولكن معا فقط يمكننا بناء
ثقافة مشتركة للصحة والسالمة لالبقاء على االدارة مفتتوحة health and safety to Keep PSD Open.
متطلبات تغطية الوجه
يطلب من موظفي وطالب ادارة بودر التعليمية ارتداء غطاء الوجه required to wear face coverings.
* قد يتم ازالة اغطية الوجه من القماش خالل ظروف محدودة اثناء اتباع التباعد الجسدي ,بما في ذلك "استراحات
االقنعة" المعتمدة في الهواء الطلق ,والراحة ,واالكل والشرب.
* يجب ان تكون اغطية الوجه نظيفة وان تكون بحالة جيدة وان تحتوي على طبقات متعددة من القماش او تكون مناسبة
بشكل مريح.
ارشادات العودة الى التعلم في المرض
ستتماشى ادارة بودر التعليمية مع ادارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو في ارشادات العودة الى التعلم لمعرفة متى قد
يعود الموظفون والطالب الى العمل او المدرسة بعد ظهور اعراض المرض (مرض غير كوفيد – )19
Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) Return to Learn guidance
* ال ينبغي ان ياتي الموظفون وال الطالب الى العمل او المدرسة وهم مرضى
تحديثات التباعد االجتماعي في المرحلة  4من التعلم المباشر
لن تكون مسافة ستة اقدتم من التباعد االجتماعي ممكنة دائما بسبب قيود المساحة.
تسمح ادارة الصحة في كولورادو  CDPHEو )Larimer County Department of Health and Environment (LCDHE
للمدارس بمقاعد للطالب عى مسافة تتراوح بين  3و  6اقدام( .انظر الصفحة التالية)
بسبب هذا التغيير ,سيتم استخدام الفواصل البالستيكية لفصل الطالب عندما يكون التباعد امرا صعبا.
كيف ستستجيب ادارة بودر التعليمية لحاالت كوفيد – 19
سوف تتخذ ادارة بودر التعليمية اساليب مختلفة – ولكن التزال معتمدة من ادارة الصحة في الريمر  - LCDHEلتتبع االتصال
حسب مستوى الصف في الفصل الدارسي الثاني.
تتبع جهات االتصال المحسن :بدال من التحقيق وتحديد جهات االتصال الوثيقة ,سيتحول جميع الطالب في الفصل الدراسي
الى التعلم عن بعد لمدة  10ايام لمنع االنتشار المحتمل للفيروس .الموظفين (معلمي الصف ,المساعدين المهنيين ,وما الى
ذلك) الذين تم تحديدهم على انهم جهات اتصال وثيقة سيتحولون ايضا للتعلم عن بعد .قد يعود الجميع الى المدرسة \ العمل
بمجرد السماح لهم بذلك.
تتبع جهات االتصال المستهدف :تقوم فرق استجابة كوفيد –  19في ادارة بودر التعليمية بالتحقيق وتحديد جهات االتصال
القريبة المحتملة (من صفر الى رقم  ,) Xتصدر ادارة الصحة في الريمر  LCDHEاوامر الحجر الصحي .يحدث تتبع االتصال
في الفصل الدراسي ولكنه يمتد ايضا الى غرف الغداء والحافالت والعاب القوى واالماكن االخرى الخاصة بالمدرسة.
من هو على اتصال وثيق؟
* اقل من  6اقدام الكثر من  15دقيقة
* الحفاظ على مسافة  6اقدام او اكثر ليس ممكنا دائما داخل بعض مدارس ادارة بودر التعليمية بسبب قيود المساحة التي
يصعب التوفيق بينها وبين تعليم المزيد من الطالب في معظم االوقات.
* ادراكا لهذا التحدي ,يسمح  CDPHE and LCDHEللمدارس بمقاعد الطالب بين  3و  6اقدام.

* Not to scale
يعد كل تحقيق في حالة كوفيد –  19فريدا وقد يتطلب ردودا متنوعة قليال .ومع ذلك ,تشير هذه الرسومات بشكل عام الطالب
الذين يمكن تحديدهم على انهم جهات اتصال قريبة محتملة ,اعتمادا على حجم الفصل الدارسي واعداده .اذا كانت نتيجة اختبار
طالب في المدرسة االعدادية بخمس فصول ايجابية لكوفيد –  ,19فمن المحتمل ان يكون هناك اتصاالت وثيقة محددة في كل
فصل دراسي.
اغالق المدارس مؤقتا :هذا جديد للفصل الدراسي الثاني .سيناقش طاقم قيادة ادارة بودر التعليمية والخدمات الصحية مع
مديري المدارس ما اذا كان اغالق المدرسة مؤقتا ضروريا عندما تزيد نسبة حالة المدرسة عن  ,%1كما هو موضح في
لوحة بيانات ادارة بودر التعليمية .يجب ان تكون العائالت على استعداد الن مدرسة طالبها قد تتاثر بهذا التغيير الجديد وانهم
قد يتلقون اشعارا قصيرا قبل حدوث االغالق المؤقت.
شفافية البيانات :لدى كل ادارة ومدرسة في ادارة بودر التعليمية فريق استجابة كوفيد –  .19تعرض لوحات معلومات كوفيد
–  19الخاصة بادارة بودر التعليمية البيانات التي ادخلتها فرق االستجابة لكوفيد –  19ويتم تحديثها قدر االمكان على صفحة
الموقع الخاصة ببيانات كوفيد –  19ومعلومات المدرسةPSD COVID-19 Data and School Information web page..
مرحلة رياض االطفال \ االبتدائية – ستتبع تتبع االتصال المعزز
* لماذا التغيير من تتبع االتصال المستهدف الى المعزز بين الفصل الدراسي االول والثاني؟ ال نعتقد ان فرق استجابة
كوفيد –  19لمرحلة رياض االطفال \ االبتدائية التابعة الدارة بودر التعليمية ستكون قادرة على موازنة عبء العمل
الكبير لتتبع جهات االتصال المستهدفة وابقاء المتعلمين الصغار لدينا في المدرسة طوال اليوم ,كل يوم.
* على الرغم من اننا ندرك ان التحول عن بعد معطل ,اال ان هذا النهج يقلل من اعمال االستجابة للحاالت ويسمح
للموظفين بالحصول على الوقت الكافي لتقديم تعليم مباشر بدوام كامل باستمرار.
* ستصدر ادارة الصحة في الريمر  LCDHEاوامر بالحجر الصحي للطالب.
المدارس المتوسطة و الثانوية – ستتبع تتبع االتصال المستهدف
* سيبدو تتبع المخالطين المستهدف في المدارس المتوسطة والثانوية في الفصل الدراسي الثاني كما لو كان في الفصل
الدراسية االول.
* ستقوم فرق استجابة كوفيد –  19في المدرسة بتحديد جهات االتصال الوثيقة المحتملة الموصى بها للفرد المصاب
وتحويل هؤالء االشخاص الى التدريس \ التعلم عن بعد لفترة التقييم االولي باستخدام . LCDHE
* في نهاية فترة التقييم ,تؤكد  LCDHEعلى جهات االتصال الوثيقة وتصدر اوامر الحجر الصحي (قد يختلف الحجر
الصحي حسب الشخص اعتمادا على تاريخ التعرض للفرد االيجابي).
* يعتبر التعقب المستهدف اقل تعقيدا او اكثر استدامة في المرحلة الثانوية و المتوسطة .يعتقد ان التقب المحسن يكون
اكثر صعوبة بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية و المتوسطة ,الذين يتعاملون مع فصول متعددة في يوم واحد ,مقارنة
بمعلم االبتدائي الذي يتفاغل مع فصل واحد.

قد ال يضطر االفراد الذين تم تطعيمهم الى الحجر الصحي
اعتبارا من فبراير  ,2021عندما تجري فرق استجابة كوفيد –  19في ادارة بودر التعليمية تحققيقات تتبع جهات االتصال,
فانها ستقدم اسماء جميع جهات االتصال القريبة المحتملة الى ادارة الصحة والبيئة في الريمر  LCDHEالذي سيتحقق مما اذا
كان اي شخص قد تم تطعيمه بالكامل .اولئك الذين لديهم حالة تطعيم تم التحقق منها لن يضطروا الى الحجر الصحي.
جهات االتصال الوثيقة بدون اعراض لديهم خيار الحجر الصحي القصير
وفقا لما تسم ح به ارشادات الصحة العامة ,يمكن لموظفي ادارة بودر التعليمية الذين ال تظهر عليهم اعراض والطالب الذين ال
يعانون من اعراض انهاء الحجر الصحي مبكرا اذا استوفوا معايير صارمة وتمت الموافقة على القيام بذلك .يدخل هذا حيز
التنفيذ في  22مارس وهو تغيير عن البروتوكوالت السابقة الدارة بودر التعليمية وللمزيد من المعلومات انقر الرابط.
>> More information
Review PSD's 2020-21 protocols for Health & Safety
View a full schedule of Phase Planning
: PSD’s 2020-21 School Year and COVID-19 dataمزيد من المعلومات
Read PSD’s updated COVID-19 protocols
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