
Quarantining during the second semester 
 الحجر الصحي خالل الفصل الدراسي الثاني 

حة العامة.  , وتلبية معايير الصلطوعي المختصرللحجر الصحي ا               بروتوكوالت ادارة بودر التعليمية   
 

   19 –نتشار كوفيد ابطاء اد في عما يساحي مقابل العزلة: كالهالحجر الص
 

بق في المنزلالحجر الصحي: ا  
  –ق بشخص مصاب بكوفيد شخص على اتصال وثيي * ال
   حة اوامر قانونيةدر قسم الص, يص19
ام من تاريخ اخر تعرض في معظم الحاالتاي 10*   
ا من تاريخ اخر تعرض اذا كانت الحالة تشمل  يوم 14*   

   91 –على متغير كوفيد   
طة غير التابعة* ال يمكن المشاركة في العاب القوى واالنش  

رة بودر التعليمية او غير التابعة لها الدا    
فصل الدراسي الثاني: عندما تجري فرق استجابة  * جديد لل

تتبع جهات  قات در التعليمية لتحقي في ادارة بو 19 –كوفيد 

هات االتصال القريبة  تصال, فانها ستقدم اسماء جميع جاال
.  البيئية           الى ادارة الصحة وملة للحالة المحت  

مما اذا كان اي  حة والبيئة            ف تتحقق ادارة الصسو
لديهم  د تم تطعيمه بالكامل. اولئك الذينقة شخص في القائم

ي.  حالتطعيم الى الحجر الص لة افي حالتحقق لن تضطر   

شخاص االخرين, بما في ذلك  د عن االلعزلة: ابتعا
 االشخاص في منزلك

, قضايا 19 –شخيص اصابته بكوفيد شخص تم تالي *   

  قسم الصحة اوامر قانونية   
ايام من تاريخ ظهور االعراض حتى تتحسن   10*   

ى دون  ساعة على االقل خالية من الحم 24ض و االعرا    

حمى, يمكن العودة الى  استخدام االدوية الخافضة لل    
دي عشر حاطة في اليوم الاالنش    

يام من تاريخ ا 10فاعزل لمدة * اذا لم تظهر اي اعراض,   

دة الى االنشطة في اليوم الحادي عشر ختبارك, والعوا    
تابعةال غير* ال يمكن المشاركة في العاب القوى واالنشطة   

التابعة لها, وما الى ذلك.  و غيرالدارة بودر التعليميمة ا    
االختبار غير مطلوب او موصى به لترك العزلة النه من  *  
ا يوم 90ة تصل الى  جة ايجابية لمدالممكن ان تكون النتي    

بعد التعافي, على الرغم من انك لم تعد قادرا على نشر      
روس لالخرينالفي   

 

 
 

الدارة بودر التعليميةحي الجديدة وكوالت الحجر الص روتب  
مارس, يمكن للموظفين الذين ال  22والوالية اعتبارا من   مقاطعة             حة العامة في الت الصوفقا لما تسمح به ارشادا

هم من قبل  فقة عليحي مبكرا اذا استوفوا معايير صارمة وتمت المواوعا الحجر الصوا طالب ان ينههم اعراض والطعليتظهر 
التابعة الدارة بودر التعليمية للقيام بذلك.  19 –فرق استجابة كوفيد   

 
مبكرا   عندما يمكن للمخالطين المقربين بدون اعراض مغادرة الحجر الصحي  

خيارين بديلين للحجر                                                                              يطرة على االمراضتقبل مراكز الس
 الصحي:  

ة الى االنشطة  ايام والعود 7حي لمدة قوم بالحجر الصايام: في حالة عدم ظهور اعراض, يجوز للشخص ان ي 7* خيار لمدة 

.  ه(ساعة السابقة )في اليوم السادس او بعد 48جمع اختبار سلبي خالل ال  ن اذا تمالعادية في اليوم الثام  
لم تظهر عليه اعراض, فيمكنه العودة الى االنشطة شخص لالصابة وتعرض الايام منذ  10: اذا مرت ايام  10ة * خيار لمد

حادي عشر بدون اختبار. لاالعادية في اليوم   
19 -تبار كوفيد اخ(   لخا,   تبار )                                                سلبيا في اي اخر * االختبا  

ق  في المدرسة. مطلوب توثي 19 –وفيد بة لفيروس ك* ابدءا العملية عن طريق االتصال باالدارة المعنية او فريق االستجا

ر السلبيةتابي لنتائج االختباك  
بودر التعليمية قبل انهاء الحجر الصحي مبكرا والعودة دارة التابع ال  19 –ستجابة كوفيد لحصول على الموافقة من فريق ا* ا

 الى المدرسة او العمل 
ا كانت نتيجة اذمن ظهور االعراض )ايام  10دة  صحوبة باعراض للحالة لمظة: يجب عزل جهات االتصال القريبة المملحو

رض  ذين يعانون من اعراض المئك اليجب على اول. يوما 14تبارها سلبية بعد ظهور االعراض( او الحجر الصحي لمدة اخ  

 

protocols 
 

LCDHE 
 LCDHE  

 

county  
 

Centers for Disease Control and Prevention accepts  
 

PCR, BinaxNOW, Abbott ID NOW  
 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.larimer.org/health
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/quarantine-and-isolation-information


ط.  لرابللمدارس في ا للعودة الى التعلملورادو تباع ارشادات ادارة الصحة العامة والبيئة في كوا  
 
 

في وقت مبكرلمتصلين بدون اعراض العودة شخاص ايستطيع االعندما ال     
االمنهجية مبكرا االنشطة  \وى طة العاب القالتعليمية وانش ول ادارة بودربق خيار انهاء الحجر الصحي والعودة الى فصينط

.  او نشاط شخصيا \لطالب فيها الوصول الى فصل دراسي و فقط على الحاالت التي يمكن ل  
ايام من اخر تاريخ   10لم عن بعد لمدة جميع الطالب في الفصل الدارسي الى التع * في المدارس االبتدائية, يتم تحويل

ة لالختبار"  عودجوز للطالب "ال. ال يهو التعلم عن بعد لتعليمي. خالل هذا الوقت, يكون الخيار ا 19 –لحالة كوفيد للتعرض 

غه المدرسة.  ى تاريخ تبلجميع حتمبكرا الن الفصل الدارسي سيظل مغلقا امام الفي الفصل   
حجر الصحي مبكرا والعودة الى  بتدائي باكمال الشر, فيمكن السماح لطالب امبال* اذا كان الفصل الدارسي مفتوحا للتعلم ا

لكن ال توجد حالة  في منزله و 19الفصل. على سبيل المثال تم التعرف على الطالب على انه جهة اتصال وثيقة لحالة كوفيد = 

عد.  بالفصل الى التعلم عن  , لذلك ال يتم تحويلفي المدرسة  
لحجر الصحي مقابل العزل لمزيد من المعلومات(.  انظر ا) 19 –مل على متغير كوفيد ت الحالة تش* اذا كان  

 
ايضا مع التخفيف تعتقد ادارة بودر التعليمية ان الوصول الى التعليم امر بالغ االهمية لنجاح الطالب. يتوافق هذا التغيير 

في  والبيئة ادارة الصحة , ذكرت لالرشادات الرياضية المنظمة. باالضافة الى ذلك  ولورادو          االخير الدارة الصحة بك
زيد من الطالب الذين ثبتت اصابتهم اكتشاف الم انه تم                                                              مقاطعة الريمر 

دارس  كجزء من العملية النهاء الحجر الصحي مبكرا في المهم اعراض النهم تم اختبارهم لكن ال تظهر عليو 19 –بكوفيد 

قاطعة التي نفذت بالفعل هذا البروتوكول. االخرى في الم  
 

 التطعيمات ومعدات الوقاية الشخصية والحجر الصحي 
اية الشخصية. تتبع ادارة الصحة  يع ارشادات الصحة والسالمة ومعدات الحمجمع سيستمر االفراد الذين تم تطعيمهم في اتبا

: يوما بعد الجرعة النهائية 14بالكامل ) لالفراد الذين تم تطعيمهم   الوالية      ارشادات  والبيئة في مقاطعة الريمر          

.  االمتناع عن الحجر الصحي اذا لم تكن هناك اعراض(  
في المدرسة                 19 –بة كوفيد جا, سيقوم قسم ادارة بودر التعليمية او فريق است19  –فيد عندما تكون هناك حالة كو

.           مع  جراء تحقيق لتتبع االتصال با  
ف تتحقق و. سديده على انه جهة اتصال قريبة محتملة للحالةشخص يتم تحدم فرق           المعلومات الى             الي تق
كامل.  ه بالشخص في القائمة قد تم تطعيملتحديد ما اذا كان اي مية سجالت التطعيم الحكومن دارة الصحة والبيسئة           ا

.  لشخصيتم عزل هذا الن كذبك, فالمر اذا كان ا  
 
 Larimer County Department of Health and Environment, Colorado Department of Public :مصادر
Health and Environment, Centers for Disease Control and Prevention 
 
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 data :مزيد من المعلومات
Read PSD’s updated COVID-19 protocols 
 
Poudre School District 2407 LaPorte Avenue, Fort Collins, CO 80521 
970-482-7420 
www.psdschools.org 
info@psdschools.org 
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