
 

 

 

    حد الموظفين بالمرضاذا شعر ا*       

   100.4*  اذا كان الموظف يعاني من حمى اعلى من       

:  ال تاتي الى العمل اذا       

 

   .  بنتيجة اختبار ايجابية 91  –الموظف باصابته بكوفيد تم تشخيص    * 

و  ا  

,  كرمب  وقتخاصة في . قد تكون االعراض, 19  –لديه اعراض كوفيد *             

ل و ضيق  يد السعاهة بكوفمل االعراض الشبي لزكام. تشخفيفة و تشبه ا             
اع و التهابالشم و التعب و الصد \التذوق  التنفس و الحمى و فقدان             
\غثيان ل نف و ااالن سيال \ ن و االم العضالت او الجسم و احتقا الحلق             
االسهال.   القيء و             

 او  

     .19  –ا بكوفيد *   يشعر الموظف بالمرض و يعتقد انه قد يكون مصاب      

هة التتبع التابعةجبمسؤول ظف الى االتصال *   يحتاج المو        
على ورا ف  (                         بكا )ت فوارسي د ر بودالدارة             

او   \ و  19- فيد و كصه ب اذا تم تشخي                          م رق           

بدء العزل.             
           
لك: ظف بما في ذمو ى الة علدمحدئلة طرح استم سي                   
خ تواجد في موقع من مواقع االدارة اخر تاري                     

ظهرت االعراض اثناء التواجد في ما اذا                     
الموقع                      

داخل االدارة بها ي تواجد ت ميع االماكن الج                    
ا معهم لتفرة  بلوقاجميع االشخاص الذين ت                     
طويلة او تعرضوا لمالمسة وثيقة                    

                  

ادارة  ب يتواصل مسؤول التتبع في ادارة بودر التعليمية               
ستساعد  )           (.  طعة الريمر البيئة في مقاو  الصحة              
ل ادارة بودر التعليمية في تحديد مسار العم           تقنية                

    المتاثرة.   ) المواقع(للموقع            
در التعليمية بمدير قسم  في ادارة بويتواصل مسؤول التتبع               

ة  رية المناسب, يرسل مدير قسم الموارد البشري شب الموارد ال              

يليسا جونسون في  كذلك الى مو  19  –بكوفيد اشعار مناسبا               

.  منافع الموظفينقسم                
لتحديد ما اذا كانت حاالت ستتصل ميليسا جونسون بالموظف                
التوظسف  غطية بموجب قانون الغياب مؤهلة للت               

ة باكملها.  ملي الع اية خصوصية االفراد خالل من المهم حم              

 

 العزل:  
  يتم العزل الولئك الذين

يهم االعراض  ظهرت عل
او الذين ثبتت  او المرضى 

   .19  –اصابتهم بكوفيد 

 
تفصل العزلة بين  

المصابين عن غير 
 المصابين. 

دوية  ساعة على االقل دون استخدام اال  24م اصابة الموظف بالحمى لمدة عد *        

   تقلل من الحمى. التي          
 و كذلك 

ض االخرى ) على سبيل المثال, عندما يتحسن السعال او ضيق  تحسن االعرا   *       
   التنفس(.       

:  لعزل حتى ا  
هم االعراض,  ت علي اولئك الذين ظهر 
.  ذين ثبتت اصابتهماو المرضى او ال  
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 و كذلك 

يام على االقل منذ ظهور االعراض الول مرة.  ا 10*  مرت          

المبنى حتى يتمكن من مخصص للمرضى في  ن*  اعزل الموظف في مكا         
ن الى المنزل.  العودة باما            
ادارة   \ وتينية رالرعاية ال المخصص للمرضى عن مكانصل ال*  سيتم ف          

   ممكن. ية الى اقصى حداالدو         
)        ( متاحة للموظفين   *  ستكون معدات الحماية الشخصية           

المريض. سيرتدي الموظفين المراقبون الموظف الذين يراقبون            
قفازات.  رداء خاص و قناع وواقي للوجه )كالهما( و             

هة التتبع التابعة  جبمسؤول ظف الى االتصال *   يحتاج المو        
على   (                         بكا )ت فوارسي د ر بودالدارة             

\ و    19-فيد  وصه بكاذا تم تشخي فورا                            رقم            

او بدء العزل.              
مسؤول التتبع باالدارة و ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة ستتصل  *          

في مقاطعة الريمر  ئة ساعد ادارة الصحة و البي الريمر)           (. ست             
في تحديد مسار العمل للموقع )المواقع ( المتاثرة. ادارة بودر           

 
در التعليمية بمدير قسم  في ادارة بويتواصل مسؤول التتبع                 

ة  بشرية المناسب, يرسل مدير قسم الموارد البشري الموارد ال                

يليسا جونسون كذلك الى مو  19  – بكوفيد اشعار مناسبا                  

.  منافع الموظفينقسم في                
لتحديد ما اذا كانت ستتصل ميليسا جونسون بالموظف                 
ف  ي غطية بموجب قانون التوظالغياب مؤهلة للت  حاالت                 
               
ة االفراد خالل العملية باكملها.ماية خصوصي من المهم ح                 

 

 

الل اليوم  اذا تم العزل خ     
 الدراسي:  

 

 

باشر او الوثيق بشخص تم تشخيص اصابته  يعرف التعرض بانه االتصال الم *     

)يشار اليه بالحالة المؤكدة( او الذي ظهرت عليه اعراض شبيهة    19 – بكوفيد      

يه على انه حالة محتملة(. بالنسبة ر معقول )يشار الدون تفسير اخ 19 – بكوفيد      

, يعرف االتصال الوثيق بانه اي فرد:  19  –لكوفيد      

19 –اقدام من شخص تم تشخيص اصابته بكوفيد   6كان على بعد                 

دقائق على االقل.  10  لمدة                

.  19  – تقديم الرعاية لشخص مريض بفيروس كوفيد               

– فيروس كوفيد كان على اتصال جسدي مباشر مع شخص مريض ب               

             19     .  

– مشاركة اواني االكل او الشرب مع شخص مريض بفيروس كوفيد                

             19  .  

) من    19 – حصلت على قطرات تنفسية من شخص مريض بكوفيد                

و الصراخ, و ما الى ذلك(.  العطس و السعال   خالل                
– ن في نفس المجموعة التي ينتمي اليها الشخص المصاب بكوفيد كا              

             19  .  

تصال بجهة التتبع في ى اال, فيرج19  –انك تعرضت لكوفيد اذا كنت تعتقد   *   

   ( 970)732-7198( على رقم               )          االدارة    

 

   التعرض: 

PPE 

Darcie Votipka 

7198-732 (970 )  

LCDHE 

FFCRA 

Darcie Votipka 



   مسؤول التتبع باالدارة و ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة ستتصل     *       
في مقاطعة الريمر  (. ستساعد ادارة الصحة و البيئة        الريمر)                 

في تحديد مسار العمل للموقع )المواقع ( المتاثرة. ادارة بودر           
 

در التعليمية بمدير قسم  في ادارة بوع يتواصل مسؤول التتب                 
جة حديد ما اذا كان الموظف بحالت  بشرية المناسبالموارد ال                

يرسل مدير  عزل. اذا كان الموظف بحاجة الى العزل, ى الال               

كذلك و   19 – بكوفيد اشعار مناسبا  ةقسم الموارد البشري                 

.  منافع الموظفينقسم في   ا جونسونيسيلالى م                
لتحديد ما اذا كانت ستتصل ميليسا جونسون بالموظف                 
ف  ي غطية بموجب قانون التوظالغياب مؤهلة للت  حاالت                 
               

 
من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.   *     

 

الصحي عندما يتم تشخيص    شخص الحجرلى ال يجب ع  *        
شكل  مخالطين ب شخاص المن اال غيرهة احد افراد االسرة او اب اص            

عليه.    19  –او ظهور اعراض كوفيد  19  – ق للموظف بكوفيد وثي             

,  19 – عراض كوفيد الحجر الصحي اشخص ما في ذا ظهرت على ا  *        

(.  كول العزل )اعالهفانه يبدءا بروتو           
تعليمية دارسي خطار مسؤول التتبع في االدارة اليجب على الموظف ا   *        

( فورا اذا تم970) 732- 7198على رقم  (         تبيك )              فو            

   او بدءا العزل. \ و  19  –تشخيصه بكوفيد           

بيئة في مقاطعة ة و ادارة الصحة و المسؤول التتبع باالدارستتصل                   
في مقاطعة الريمر  الريمر)           (. ستساعد ادارة الصحة و البيئة                    

في تحديد مسار العمل للموقع )المواقع ( المتاثرة. ادارة بودر                  
    

بمدير قسم  يمية لعفي ادارة بودر الت تبع يتواصل مسؤول االتصال للت                    
حي, يرسل مديرالموارد المناسب. اذا كان الموظف في الحجر الص                  

يليساالمناسب و كذلك م 19 –  بكوفيدالموارد البشرية اشعارا                   

ن في منافع المووظفين.  سوجن                   

 

اذا كانت لتحديد ما ستتصل ميليسا جونسون بالموظف                    
ف  ي غطية بموجب قانون التوظالغياب مؤهلة للت  حاالت                   
               

من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.      *  

عندما:  يتم الحجر الصحي   

 

ك الذين لئ الحجر الصحي مخصص ال

   . 19 – يد تعرضهم لكوفحتمل ي 

 

تمل  حص الذي ت ر الصحي الشخجقي الحيب 
ا عن االخرين.  س بعيدتعرضه للفيرو   

    

   يوما بعد اخر اتصال له مع شخص  14يحتاج الطالب الى الحجر الصحي لمدة   *   

.  19  –مصاب بفيروس كوفيد          

( و السعال و ضيق التنفس او اي اعراض اخرى ل 100.4راقب الحمى )              

.  19  –كوفيد              

اذا امكن ابتعد على االخرين, و خاصة االشخاص المعرضين لخطر االصابة               

.  19 – بمرض شديد من كوفيد              

 

 يقام الحجر الصحي حتى: 
 

  –اذا كانت نتيجة اختبار فيروس كوفيد 

سلبية او شعرت بصحة جيدة, يجب   19

عليك البقاء في المنزل )الحجر الصحي(  
عليك بعد يومين تظهر  الن االعراض قد 

يوما من التعرض للفيروس.   14الى   

 

 

ي كولورادو )          ر: اداذر الصحة و لمصادا
ي مقاطعة الريمر )                  (, ادارة الصحة العامة و البيئة ف 

ي كولورادو )               البيئة ف 
ض و (, مراكز السيطرة عىل االمرا           (, وزارة التعليم ف 

ي (           الوقاثة منها )   
2020سبتمبر  15. تم التحديث ف    
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 تحت العزل؟ اتصل بمشرفك و ال تذهب الى العمل

  عمل التالي.سير ال الموظفون من خاللسيرشد المشرفون 

( لالجابة 970)732-7198الرقم ( على               دارسي فوتيبكا )            بودر التلعيمية التتبع في ادارة مسؤول يجتاج الموظف الى االتصال ب

 على بعض االسئلة المحددة.
 

و كذلك الى  19 –بشرية اشعار تنبيه بكوفيد ير الموارد الشرية المناسب, يرسل مدبمية بودر بمدير الموارد التتبع باالدارة التعليسيتصل مسؤول ال

جونسون في منافع الموظفين. يسا ميل  

 

عزل والموظف في ال   
 ليس مريضا )بدون اعراض(. 

 

ء وظيفته عن بعد؟ يمكن للموظف اداهل   

  

  

  

لتحديد ما اذا  نسون في خدمات الموظفين بفريق العام تتصل ميليسا جو
جب قانون بموغياب الموظف مؤهال للتغطية كان   

 

   غياباته في النظام المناسب, اماالغ عن يجب على الموظف االب

 

 

طلوبة؟ تغطية م \هلى وجود بديل   

  

  

  

:2المرحلة  و 1المرحلة في البدائل   

يستمر الموظفون المعزولون القادين في تعليم الطالب عن يجب ان   
 بعد

 

: 4و المرحلة  3في المرحلة بدائل ال  

كن للبدائل داخل المبنى و الموظفين المعينين توفير يم   
ن.  تغطيه للمعلمي  

 

 الموظف في العزل و  
 مريض )لديه اعراض(.  

 

ظيفته عن بعد النه ف اداء وظمكن للموال ي  
 مريض. 

وظف لتحديد نافع الموظفين باالتصال بالمنسون في برنامج مسا جوتقوم ميلي
بموجت قانون غطية غيابات الموظف مؤهلة للتما اذا كانت   

 
في النظام المناسب, اما  غياباته الغ عن يجب على الموظف االب  

 

 

طلوبة؟ تغطية م \وجود بديل  هل  

  

  

: 2و المرحلة  1البدائل في المرحلة   

  ن.غطية للمعلميين المعينين توفير تظفيمكن للمو

: 4و المرحلة  3في المرحلة ل ئالبدا  

بدائل داخل المبنى و الموظفين المعينين توفير يمكن لل   
ن.  تغطية للمعلمي  

 

 

ي كولورادو )          المصادر: اداذر الصحة و 
ي مقاطعة الريمر )                  (, ادارة الصحة العامة و البيئة ف 

ي كولورادو )               البيئة ف 
(, مراكز السيطرة عىل االمراض و            (, وزارة التعليم ف 

ي . تم التح(           الوقاثة منها )   
2020سبتمبر  15ديث ف    
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 تحت ال حجر الصحي؟ اتصل بمشرفك  و ال تذهب الى العمل 

خالل سير العمل التالي مع الموظف. سيرشد المشرفون الموظف من   

ة اداركذلك ميليسا جونسون في و  19 –تنبيه بكوفيد بشرية اشعار دير الموارد الالتتبع بمدير الموارد البشرية المناسب, يرسل ممسؤول  سيتصل

موظفين. ال  
  

 الموظف في الحجر الصحي.

 

ثناء الحجر الصحي  ي وقت افين في االموظ حد ظهرت اعراض على ااذا 

ية  تباع عملفيجب ا ,19 –ه باصابته بكوفيد او تم تشخيص   

 العزل. 

 

ظيفته عن بعد؟ ء وهل يمكن للموظف ادا  

  

  

  

لتحديد ما اذا كان نسون في خدمات الموظفين بفريق العام تتصل ميليسا جو
جب قانون بموغياب الموظف مؤهال للتغطية   

 
 

   غياباته في النظام المناسب, اماالغ عن يجب على الموظف االب

 

 

ئة مطلوبة؟ تغطية ف \هل البديل    

  

  

  

:2المرحلة  و 1المرحلة في البدائل   

يستمر الموظفون المعزولون القادين في تعليم الطالب عن يجب ان   
.بعد  

 

: 4و المرحلة  3في المرحلة بدائل ال  

كن للبدائل داخل المبنى و الموظفين المعينين توفير يم   
ن.تغطيه للمعلمي  

 

جر الصحي. حو مدرسة في العة افضل دراسي كامل او مجمو  

 

اذا تم عزل فصل كامل او مجموعة او مدرسة, فسوف تنتقل جميع 
رض  ات الى التعلم عن بعد و لن تكون هناك حاجة الى بديل. اذا مالتعليم
ل ضمن المرحلة االولى.  ستبداتباع عملية االعلم الحقا, فسيتم االم   

 

ل العزن الحجر الصحي و ومات عمعل  

 

او المرضى او الذين تم  19 –يتم لمن لديهم اعراض كوفيد  العزل

.  19 –تشخيصهم باصابتهم بكوفيد   

مخصص الولئك الذين من المحتمل ان يكونوا فد تعرضوا  الحجر الصحي

, و الذين ال تظهر عليهم اعراض. 19 –لكوفيد   

يعرف بانه احد افراد االسرة او اي اتصال وثيق اخر للموظف   التعرض

 –او يعاني من اعراض كوفيد  19 –الذي تم تشخيصه باصابته بكوفيد 

19 .  

تعرف ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر                 االتصال 

دقائق و في  10ايجابية الكثر من  19 –الوثيق بانه مالمسة حالة كوفيد 

اقدام. االتصال الوثيق هو ايضا اي فرد:   6سافة اقل من م  

.10 –*  قدم الرعاية الصحية لشخص مريض بفيروس كوفيد   

–*  كان على اتصال جسدي مباشر مع شخص مريض بفيروس كوفيد   

   19 .  

. 19 –*  مشاركة اواني االكل او الشرب مع شخص مريض بكوفيد   

الجهاز التنفسي من شخص مريض بفيروس *  حصلت على قطرات من    

) من خالل العطس و السعال و الصراخ, و ما الى ذلك(.   19 -كوفيد       

المجموعة التي تم تشخيص اصابتهم بفيروس كوفيد  \*  كان في نفس القسم   

   -19.  

 

 

 

ي كولورادو )          المصادر: اداذر الصحة و 
ي مقاطعة الريمر )                  (, ادارة الصحة العامة و البيئة ف 

ي كولورادو )               البيئة ف 
(, مراكز السيطرة عىل االمراض و            (, وزارة التعليم ف 

ي . تم التح(           الوقاثة منها )   
2020سبتمبر  15ديث ف   

2020-2021 Poudre School District  

Protocols for Staff COVID Workflow Quarantine 

ح  حجر الصال ءاثنا  ملعاللسير  الموظفين بوتوكوالت  

YES  ال 

عمن  ال  

FFCRA 

SmartFind or Kronos 

LCDHE 

LCDHE CDPHE CDPHE 
CDC 


