
 

 

 

 

 

 

 

الطالب بالمرض  * اذا شعر  

ايتجة فهرنهدر  100.4ى الطالب حمى اعلى من * اذا كانن لد   
 تاتي الى  ال

 المدرسة:

بنتيجة اختبار ايجابية.   91  –تم تشخيص اصابة الطالب بكوفيد  *   

 او  

ة و  ن االعراض, خاصة في وقت مبكر, خفيفتكوقد  . 19 – فيد لديه اعراض كو   *  

حمى و  ل و ضيق التنفس و ال ل االعراض الشبيهة بكوفيد السعاتشم كام. ه الزتشب      
و االم العضالت او الشم و التعب و الصداع و التهاب الحلق   \ ق تذون الفقدا     
يئ و االسهال.  الق \غثيان ف و الالن ن اسيال  \الجسم و احتقان       
 او  

.  19 – د صابا بكوفي ض و يعتقد انه قد يكون م *  يشعر الطالب بالمر  

درسة الطالب على  مضور في ولي االمر الى االتصال بخط الح  \تاج الوالد  يح*    

ءا العزل.  و بدا \ و  19  –يد ص اصابة الطالب بكوفالفور اذا تم تشخي      

ضور  حولي االمر ترك رسالة على رقم المدرسة الخاص بال \جب على الوالد  ي   *  
تحتوي على معلومات حول مرض الطالب.       
\  بممرضة المدرسة تصال ولي االمر لال \  الدرقم الحضور, سيتم توجيه الوعلى   *  

ف المقدم.  دام رقم الهات درسية باستخاخصائية الصحة الم      
      
ة المدرسية قائمة محددةاخصائية الصح \ستطرح ممرضة المدرسة        
السئلة بما في ذلك:  من ا      
مدارس ادارة او مدرسة من موقع د في  تواج اخر تاريخ                  

بودر.                    
ني من اعراض اثناء وجودة في  ما اذا كان الطالب يعا                 

   المدرسة                 
    ن التي تواجد يها داخل المدرسةيع االماكجم                

اصل  رضوا لتوعه او تعا متعاملوذين شخاص اليع اال جم                 
ب  عن قر                 

التصال بادارة با اخصائية الصحة المدرسية \ تقوم ممرضة المدرسة       
ادارة   ة في مقاطعة الريمر )            (. ستساعد و البيئ  الصحة       

للموقع  د مسار العمل عليمية في تحدي دارة بودر الت ئة اصحة و البي ال     
( المتاثرة. )المواقع     

   المدرسية ايضا باخطار اخصائية الصحة  \ ستقوم ممرضة المدرسة       
مية.  في ادارة بودر التعلي التتبع مسؤول      
ملية باكملها.  ل العال ة االفراد خصي حماية خصو من المهم        

 

 العزل:
  تم العزل الولئك الذيني

ت عليهم االعراض  ظهر
ذين ثبتت او المرضى ال

19 –اصابتهم بكوفيد   

 
صل العزل بين  في

المصابين عن غير  
   المصابية 
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الطالب  بوتوكوالت   

جر الصحي و التفشيالحالعزل و   

 
 
 
 

LCDHE 



دوية التي  ل دون استخدام االساعة على االق  24*  عدم اصابة الطالب بالحمى لمدة    

   تقلل الحمى.    
كذلك  و  
 

ق  دما يتحسن السعال او ضي , عن ل المثالالعراض االخرى )على سبي ن احست  *   
التنفس(.       

كذلك و   

منذ ظهور االعراض الول مرة.   ل ايام على االق  01*  مرت   

ى:  لعزل حتا  
لئلك الذين ظهرت عليهم االعراض, او  او

و الذين ثبتت اصابتهم.  , اىالمرض  

 

ة بامان ى يتمكن من العودطقة مخصصة للمرضى في المبنى حت الطالب في من *  اعزل    
نزل.  الى الم     

ية الى  ة االدوادار \ روتينيةعن الرعاية المخصصة للمرضى *  سيتم فصل المنطقة ال  
اقصى حد ممكن.       

ن الطالب  ذين يراقبوين ال( متاحة للموظف  ت الحماية الشخصية )       *  ستكون معدا  
وواقي للوجه )كالهما( و   و قناعبون رداء خاص  مراقالموظفين الالمريض. سيرتدي      
زات.  قفا     

عة اطو البيئة في مقو ادارة الصحة  التتبع باالدارة مسؤول  *  ستتصل ممرضة المدرسة ب   
مر ادارة بودر  طعة الري في مقائة (. ستساعد ادارة الصحة و البي    الريمر)              
( المتاثرة.  موقع )المواقع مل للفي تحديد مسار الع     

 *  من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.  

اليوم الدارسي: اذا بدا العزل خالل   

تشخيص اصابته  مباشر او الوثيق بشخص تم يعرف التعرض بانه االتصال ال *   

دة( او الذي ظهرت عليه اعراض شبيهة  كؤ)يشار اليه بالحالة الم  19 – بكوفيد      

سبة لن ه حالة محتملة(. بادون تفسير اخر معقول )يشار اليه على ان  19 – بكوفيد      

اي فرد:   بانهثيق يعرف االتصال الو, 19  –لكوفيد      

ة لمد 19  –اقدام من شخص تم تشخيص اصابته بكوفيد  6ن على بعد كا               

ل.  ق على االق دقائ 10                

   .19  –د يروس كوفي شخص مريض بفقديم الرعاية ل ت               

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

              19   .  

– س كوفيد يروشخص مريض بفب مع ني االكل او الشرمشاركة اوا                  

             19 .   

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

خالل العطس و السعال و الصراخ, و ما الى ذلك(.                  
– كوفيد شخص المصاب ب ها التمي الي كان في نفس المجموعة التي ين               

             19 .   

         

, فيرجى االتصال بخط  19  –اذا كنت تعتقد ان طالبك قد تعرض لكوفيد   *   

ة على  اخصائية الصحة المدرسي  \ ممرضة المدرسة  الحضور في المدرسة و       
الفور.        

بادارة  ة المدرسية اخصائية الصح \ سوف تتصل ممرضة المدرسة                  
. ستساعد ادارة الصحة  (        الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر )                    
للطالب المتاثر.  مسار عمل  و البيئة ادارة بودر في تحديد                

درسة باالتصال بمسؤول التتبع في سوف تقوم ممرضة الم               
عن حالة الطالب. نبيه ت ادارة بودر لل                

 

ها.  ل ة باكم *  من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملي  

:تعرضلا  

PPE 

LCDHE 

LCDHE 



ص اصابة احد افراد االسرة او  ي عندما يتم تشخي *  يجب على الشخص الحجر الصحى  
ه باصابته ب من افراد االسرة على اتصال وثيق بموظف تم تشخيصشخص اخر اي      

.  19-اعراض كوفيد  يعاني من  او اذا كان  19  –فيد كو     

انه يبدءا  , ف91  –جر الصحي اعراض كوفيد ظهرت على شخص ما في الح*  اذا    

كول العزل المبين )اعاله(.  بروتو      
   \ رسة مرضة المدي اخطار ملحجر الصحولي االمر في ا \الد  الو*  يجب على 

ذا تم تشخيصهم  لمدرسية و الحضور في مدرستهم على الفور ااخصائية الصحة ا     

او بدء العزل.   \و    19 – بكوفيد      

ة  صحة المدرسية بادارة الصحة و البيئ ئية ال اخصا  \صل ممرضة المدرسة  تت             
طعة  مقاساعد تقنية االدارة الصحية في . ست (       في مقاطعة الريمر )                     
( المتاثرة.  لمواقعديد مسار العمل للموقع )احالريمر في ت             
مية  مسؤول التتبع في االدارة التعلي ة المدرسة باالتصال ب سوف تقوم ممرض              
.  حالة الطالبعن  للتنبيه             

 
.  من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها *   

   : يتم الحجر الصحي عندما
 

ئك الذين ي مخصص الولالحجر الصح

.  19 – د م لكوفي يحتمل تعرضه  

 
شخص  حي ال بقي الحجر الص *  ي   
تعرضه للفيروس بعيدا  المحتمل      

عن االخرين.        

يوما بعد اخر اتصال له مع شخص   14صحي لمدة  ج الطالب الى الحجر ال يحتا  *  

   . 19  –وفيد روس كمصاب بفي    

 

رى ل اخ  راضالسعال و ضيق التنفس او اي اع( و 100.4راقب الحمى )               

   . 19  –كوفيد            

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

   . 19 – وفيد بمرض شديد من ك           

 

صحي حتى: يقام الحجر ال  
 

اذا كانت نتيجة اختبار فيروس  

ة او شعرت  سلبي   19  –فيد كو

قاء  , يجب عليك الب بصحة جيدة
حجر الصحي( الن  في المنزل )ال 

اض قد تظهر عليك بعد  االعر

يوما من التعرض   14الى ومين ي 

.  للفيروس  

 

ي مقاالبيئ اداذر الصحة و  : المصادر 
 
ي كولورادو )         لصحة العامة و البي , ادارة ا)                  (طعة الريمر  ة ف

 
ي كولوراد, و (         ئة ف

 
سيطرة عىل االمراض  , مراكز ال(           و )      زارة التعليم ف

ي . تم الت(           و الوقاثة منها )   
 
   2020سبتمبر  15حديث ف

  

LCDHE 

LCDHE CDPHE CDPHE 
CDC 



 

 

 

 

 

 هل تلميذك ليس على ما يرام؟  اتبع هذه الخطوات و ال ترسل الطالب الى المدرسة: 

مريض, والبك رقم تشير الى ان طك رسالة على هذا الجى ترطالب. يربيه المدرسة بغياب الالب في المدرسة لتناتصل بخط حضور الط . !  

  .19 –لكوفيد او تم اختباره  \لحالة(, و )اذا كانت هذه هي ا 19 –وفيد ربما يعاني من اعراض ك    

 

مات حول حتوي على معلوسالة ترقم الحضور و اترك رف المقدم على ية باستخدام الهاتاخصائية الصحة المدرس \.  اتصل بممرضة المدرسة 2  

ظروف الطالب.        

 

التصال في او مسؤول التواصل و تتبع جهات ا \درسية و صحة الماخصائي ال \. سيتم االتصال بك من قبل ممرضة المدرسة 3  

يجب اتباعها.  وات التالية التيو الخطالمحددة لة ئلى بعض االسجابة عة بالمقاطعة لاللصحاو متتبعو ا بودر التعليميةادارة       
 

م الرعاية الصحية للطالب. , فاتصل بمقداذا ام تكن قد قمت بذلك بالقغل. 4  

كاملها. لتعليمية خصوصية االفراد خالل العملية بستحمي ادارة بودر ا  

 الطالب الذي يكون في عزلة 
عراض(وليس مريضا )بدون ا  

 

رسة من خالل االنترنت؟  حضور المدالب هل يمكن للط  

  

  

  

كة في  المشاريجب على الطالب 
راسية عن بعد حتى فصول الد ال

انقضاء مدة العزل, المحددة من 
مسؤول تتبع االتصال. خالل   

ولي االمر   \الد الويجب على 
بمعلم الطالب لمناقشة  االتصال 

التعويضي. خيارات التعلم   

 

ب في عزلة و مريض )عليه االعراض(الطال  
( عليميةلطالب بالتواجد في مباني ادارة بودر التح ل يسم) ال   

 

االنترنت؟   حضور المدرسة من خالل البهل يمكن للط  

  

  

  

يجب على الطالب المشاركة في  
تى يتم الدارسية عن بعد حلفصول ا

الثة: استيفاء جميع هذه المعايير الث  

لمدة الب بالحمى . عدم اصابة الط1  

على االقل دون ساعة  24       

استخدام االدوية التي تقلل         
الحمى.         

. تحسنت االعراض االخرى 2  

, عندما ) على سبيل المثال      
يتحسن السعال او ضيق         
نفس(.  الت       

القل ايام على ا 10. مرت 3  

ذ ظهور االعراض الولمن      
مرة.        

       

لي االمر  و \يجب على الوالد 
لمناقشة  الب م الطاالتصال بمعل

 خيارات التعلم التعويضي. 

 

 ا
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اثناء العزل بكوفيد   بروتوكوالت للطالب  

 ال نعم ال   نعم 

LCDHE CDPHE CDPHE  ي مقاالبيئ : اداذر الصحة و لمصادر ا
ي كولورادو )         لصحة العامة و البي, ادارة ا)                  (طعة الريمر ة ف 

ي كولورادو )      , و (         ئة ف 
سيطرة عىل  , مراكز ال(           زارة التعليم ف 

ي . تم الت(           االمراض و الوقاثة منها )   
   2020سبتمبر  15حديث ف 

 
CDC 

 



 

 

 

 
 
 
 

, فاتبع هذه الخطوات و ال ترسل الطالب اىل المدرسة:   ي الحجر الصحي
 اذا كان طالبك ف 

 

 

الرقم تشير الى ان الطالب جاء ترك رسالة على هذا الب. الرل الطبيه المدرسة بغيافي المدرسة لتنحضور الطالب رقم .  اتصل ب1  

الحجر الصحي. الخاص بك في        

سالة تحتوي على رقم الحضور و اترك رف المذكور في صحة المدرسية باستخدام رقم الهاتاخصائية ال \اتصل بممرضة المدرسة .  2  

معلومات حول ظروف الطالب.        

حية للطالب. عل بذلك, فاتصل بمقدم الرعاية الصقمت بالفقد .  اذا لم تكن 3  

العملية باكملها.  ستحمي ادارة بودر التعليمية خصوصية االفراد خالل  

حي. الحجر الصطالب في   

 

الحجر الصحي, تظهر على الطالب اعراض او يتم ي وقت اثناء افي 

علميةاع , يجب اتب19 –تشخيصه بكوفيد   

العزل.     

 

ه في الحجر  الحضور الى المدرسة عن بعد اثناء وجودالب هل يمكن للط
حي؟  الص   

  

  

  

في   ةيجب على الطالب المشارك
 الفصول الدراسية عن بعد حتى

ة الحجر الصحي, التي  قضاء مدان
سؤول متحديدها من خالل  يتم

   التتبع. 

ولي االمر   \يجل على الوالد 
معلم الطالب لمناقشة  االتصال ب

 خيارات التعلم التعويضي.

 

حجر الصحي.مل او مجموعة او مدرسة في الفصل دراسي كا  

 

جموعة او مدرسة. فسوف تنتقل جميع التعليمات  اذا تم عزل فصل كامل او م
علم عن بعد. الى الت  

 

لعزلمعلومات عن الحجر الصحي و ا  

 

ذين تم او المرضى او ال 19 –وفيد راض كيتم لمن لديهم اع لالعز

   .19 –شخيصهم باصابتهم بكوفيد ت

يكونوا فد تعرضوا ئك الذين من المحتمل ان لمخصص الو صحيالحجر ال

هم اعراض. , و الذين ال تظهر علي19 –لكوفيد   

وظف  د افراد االسرة او اي اتصال وثيق اخر للميعرف بانه اح التعرض

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

19.  

االتصال                  تعرف ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر 

في ق و دقائ 10ايجابية الكثر من  19 –مسة حالة كوفيد ق بانه مالالوثي

اقدام. االتصال الوثيق هو ايضا اي فرد:   6ل من مسافة اق  

.10 –قدم الرعاية الصحية لشخص مريض بفيروس كوفيد *    

–تصال جسدي مباشر مع شخص مريض بفيروس كوفيد كان على ا *   

   19.  

  .19 –ب مع شخص مريض بكوفيد كل او الشرمشاركة اواني اال *  

فيروس ي من شخص مريض بحصلت على قطرات من الجهاز التنفس*    

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

شخيص اصابتهم بفيروس كوفيدالمجموعة التي تم ت  \كان في نفس القسم  *   

    – 19.   
 

ي مقاالبيئ اداذر الصحة و  : المصادر
ي كولورادو )         لصحة العامة و البي, ادارة ا)                  (طعة الريمر ة ف 

ي كولوراد, و (         ئة ف 
سيطرة عىل االمراض و , مراكز ال(           و )      زارة التعليم ف 

ي . تم الت(           الوقاثة منها )   
   2020سبتمبر  15حديث ف 
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Quarantine 

كوفيد بلسير عملية الحجر  الببروتوكوالت الط  

 

 ال نعم

LCDHE 

CDC 
LCDHE CDPHE CDPHE 


