
 

 

 

متى يمكن للموظفين, و الطالب العودة الى العمل و المدرسة في ادارة بودر التعليمية بعد ظهور اعراض ايجابية في فحص  

؟  19 –كوفيد   

المؤكدة او   19 –. يجب ان تتبع حالة كوفيد  19 –مالحظة: هذا الدليل ليس مخصصا للحاالت او جهات االتصال المقربة من حاالت اصابة بكوفيد 

الحجر الصحي للعودة الى المدرسة | العمل.  المخالطة القريبة تعليمات عزل الصحة العامة او   

لتوجيه االستجابة لوباء   12اصدرت وزارة الصحة و البيئة في والية كولورادو مؤخرا ارشادات جديدة لمدارس الصفوف من الروضة الى الصف 

متى   . قامت مجموعة من الممرضات و موظفي ادارة بودر التعليمية بتقييم االرشادات الجديدة, و التي اصبحت سارية المفعول االن وتحدد19 –فيد كو

ادارة  للموظفين و الطالبت العودة الى العمل و المدرسة. يرجى مالحظة ان ارشادات ادارة بودر التعليمية المعتمدة تمت مرادعتها من قبل يمكن 

و   الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر وهي من بعض النواحي اكثر صرامة من ارشادات الوالية. للتذكير: يجب على موظفي ادارة بودر التعليمية

 الطالبت ارتداء اقنعة الوجه على ارض المدرسة.  

 

 االعراض الحرجة:  
 فقدان حاسة التذوق او الشم 

 

الحرجة: رد الفعل لالعراض   

ساعة دون استخدام االدوية الخافضة للحرارة   24ايام بعد ظهور االعراض و التخلص من الحمى لمدة  10اتبع العزل المنزلي لمدة   

   .19 –قبل العودة الى المدرسة. يوصى باجراء اختبار كوفيد  

 

 االعراض االساسية:  

 

*      ضيق التنفس او صعوبة التنفس        *    سعال جديد او متقاقم           *      الشعور بالحمى و القشعريرة و درجة          

فهرنهايت او اكثر 100.4الحرارة                 

 

 

 رد الفعل لالعراض الرئيسة:  

ساعة اضافية, فارجع الى المدرسة.   24ساعة و استمر اختفائها لمدة  24.  اذا تم اختفاء االعراض في في غضون 1     

ساعة, فاما:   24.  اذا لم تختفي االعراض في غضون  2     

خدام االدوية الخافضة للحرارة قبل العودة الى  ساعة دون است 24يام بعد ظهور االعراض و بدون حمى لمدة  10اتباع العزل المنزلي لمدة                     

المدرسة.                      

. اذا كان االختبار سلبيا فارجع 19 –قم باجراء اختبار                                                                  او االجسام المضادة لكوفيد                     

وايام بعد ظهور االعراض  10العزل المنزلي لمدة  ساعة. اذا كان االختبار ايجابيا, فاتبع 24الى المدرسة بمجرد اختفاء االعراض لمدة                    

ساعة دون استخدام االدوية الخافضة للحرارة قبل العودة الى المدرسة.   24اختفاء الحمى لمدة                    
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او االعراض الثانوية الساسيةالبروتوكوالت التالية لالعراض الحرجة او ا   

 

polymerase chain reaction, or PCR 



 االعراض الثانوية:  

 

الغثيان و القيئ      *      
*   االسهال      

    

الصداع      *         
عياء*   اال        

 

 

التهاب الحلق     *             
*    سيالن االنف او احتقانها           
*    االم العضالت او الجسم           

 

 

 رد الفعل لالعراض الثانوية:  

ساعة اضافية, فارجع الى  24ساعة من وقت ظهورها و استمر اختافاوها لمدة  24.  اذا تم اختفاء االعراض في غضون 1       

ساعة( 48المدرسة. )اجمالي             

ساعة اضافية, فارجع الى  24ساعة من ظهورها و استمرت في االختفاء لمدة  48. اذا اختفت االعراض في غضون 2      

ساعة(  72المدرسة. )اجمالي           

ساعة, فاما:   48. اذا لم تختفي االعراض في غضون 3      

ساعة دون استخدام االدوية الخافضة للحرارة قبل العودة الى   24يام بعد ظهور االعراض و بدون حمى لمدة  10اتباع العزل المنزلي لمدة                   

المدرسة.                      

. اذا كان االختبار سلبيا فارجع 19 –او االجسام المضادة لكوفيد                                          قم باجراء اختبار                                             

ايام بعد ظهور االعراض و 10ساعة. اذا كان االختبار ايجابيا, فاتبع العزل المنزلي لمدة  24الى المدرسة بمجرد اختفاء االعراض لمدة                    

ساعة دون استخدام االدوية الخافضة للحرارة قبل العودة الى المدرسة.   24اختفاء الحمى لمدة                    

          

 

متى يمكن للطالب العودة الى المدرسة.   تحدد ممرضة المدرسة او طافم الصحة في ادارة بودر التعليمية  

ن حول عودتهم اىل العمل.  فون مع الموظفي   سيتواصل مديرو المدرسة او رؤساء االقسام او المشر
 
 

ي مقاطعة الريمر )   المصادر: 
ي والية               ادارة الصحة و البيئة ف 

ي والية كلورادو )                (, وزارة التعليم ف 
(, ادارة الصحة و البيئة العامة ف 

(.       كولورادو )           (, مراكز السيطرة عىل االمراض و الوقاية منها )       
 

ي 
  2020اكتوبر  19تم التحديث ف 

 

 

 

polymerase chain reaction, or PCR 

LCDHE CDPHE 
CDE CDC 


