2020-2021 Poudre School District

Protocols for Students

بوتوكوالت الطالب
العزل و الحجر الصحي و التفشي

ال تاتي الى
المدرسة:
العزل:
يتم العزل الولئك الذين
ظهرت عليهم االعراض
او المرضى الذين ثبتت
اصابتهم بكوفيد – 19
يفصل العزل بين
المصابين عن غير
المصابية

* اذا شعر الطالب بالمرض
* اذا كانن لدى الطالب حمى اعلى من  100.4درجة فهرنهايت
* تم تشخيص اصابة الطالب بكوفيد –  19بنتيجة اختبار ايجابية.

او

* لديه اعراض كوفيد –  .19قد تكون االعراض ,خاصة في وقت مبكر ,خفيفة و
تشبه الزكام .تشمل االعراض الشبيهة بكوفيد السعال و ضيق التنفس و الحمى و
فقدان التذوق \ الشم و التعب و الصداع و التهاب الحلق و االم العضالت او
الجسم و احتقان \ سيالن االنف و الغثيان \ القيئ و االسهال.

او
*
*
*
*

يشعر الطالب بالمرض و يعتقد انه قد يكون مصابا بكوفيد – .19
يحتاج الوالد \ ولي االمر الى االتصال بخط الحضور في مدرسة الطالب على
الفور اذا تم تشخيص اصابة الطالب بكوفيد –  19و \ او بدءا العزل.
يجب على الوالد \ ولي االمر ترك رسالة على رقم المدرسة الخاص بالحضور
تحتوي على معلومات حول مرض الطالب.
على رقم الحضور ,سيتم توجيه الوالد \ ولي االمر لالتصال بممرضة المدرسة \
اخصائية الصحة المدرسية باستخدام رقم الهاتف المقدم.
ستطرح ممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية قائمة محددة
من االسئلة بما في ذلك:
اخر تاريخ تواجد في موقع او مدرسة من مدارس ادارة
بودر.
ما اذا كان الطالب يعاني من اعراض اثناء وجودة في
المدرسة
جميع االماكن التي تواجد يها داخل المدرسة
جميع االشخاص الذين تعاملوا معه او تعرضوا لتواصل
عن قرب
تقوم ممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية باالتصال بادارة
الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر (  .) LCDHEستساعد ادارة
الصحة و البيئة ادارة بودر التعليمية في تحديد مسار العمل للموقع
(المواقع) المتاثرة.
ستقوم ممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية ايضا باخطار
مسؤول التتبع في ادارة بودر التعليمية.
من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.

العزل حتى:
اولئلك الذين ظهرت عليهم االعراض ,او
المرضى ,او الذين ثبتت اصابتهم.

* عدم اصابة الطالب بالحمى لمدة  24ساعة على االقل دون استخدام االدوية التي
تقلل الحمى.
و كذلك
* تحسن االعراض االخرى (على سبيل المثال ,عندما يتحسن السعال او ضيق
التنفس).

و كذلك

* مرت  10ايام على االقل منذ ظهور االعراض الول مرة.

اذا بدا العزل خالل اليوم الدارسي:

*
*
*
*
*

التعرض:

اعزل الطالب في منطقة مخصصة للمرضى في المبنى حتى يتمكن من العودة بامان
الى المنزل.
سيتم فصل المنطقة المخصصة للمرضى عن الرعاية الروتينية \ ادارة االدوية الى
اقصى حد ممكن.
ستكون معدات الحماية الشخصية (  ) PPEمتاحة للموظفين الذين يراقبون الطالب
المريض .سيرتدي الموظفين المراقبون رداء خاص و قناع وواقي للوجه (كالهما) و
قفازات.
ستتصل ممرضة المدرسة بمسؤول التتبع باالدارة و ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة
الريمر(  .) LCDHEستساعد ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر ادارة بودر
في تحديد مسار العمل للموقع (المواقع ) المتاثرة.
من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.

* يعرف التعرض بانه االتصال المباشر او الوثيق بشخص تم تشخيص اصابته
بكوفيد – ( 19يشار اليه بالحالة المؤكدة) او الذي ظهرت عليه اعراض شبيهة
بكوفيد –  19دون تفسير اخر معقول (يشار اليه على انه حالة محتملة) .بالنسبة
لكوفيد –  ,19يعرف االتصال الوثيق بانه اي فرد:
كان على بعد  6اقدام من شخص تم تشخيص اصابته بكوفيد –  19لمدة
10دقائق على االقل.
تقديم الرعاية لشخص مريض بفيروس كوفيد – .19
كان على اتصال جسدي مباشر مع شخص مريض بفيروس كوفيد –
. 19
مشاركة اواني االكل او الشرب مع شخص مريض بفيروس كوفيد –
.19
حصلت على قطرات تنفسية من شخص مريض بكوفيد –  ( 19من
خالل العطس و السعال و الصراخ ,و ما الى ذلك).
كان في نفس المجموعة التي ينتمي اليها الشخص المصاب بكوفيد –
.19
* اذا كنت تعتقد ان طالبك قد تعرض لكوفيد –  ,19فيرجى االتصال بخط
الحضور في المدرسة و ممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية على
الفور.
سوف تتصل ممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية بادارة
الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر (  .) LCDHEستساعد ادارة الصحة
و البيئة ادارة بودر في تحديد مسار عمل للطالب المتاثر.
سوف تقوم ممرضة المدرسة باالتصال بمسؤول التتبع في
ادارة بودر للتنبيه عن حالة الطالب.
* من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.

يتم الحجر الصحي عندما:
الحجر الصحي مخصص الولئك الذين
يحتمل تعرضهم لكوفيد – .19
* يبقي الحجر الصحي الشخص
المحتمل تعرضه للفيروس بعيدا
عن االخرين.

* يجب على الشخص الحجر الصحىي عندما يتم تشخيص اصابة احد افراد االسرة او
اي شخص اخر من افراد االسرة على اتصال وثيق بموظف تم تشخيصه باصابته ب
كوفيد –  19او اذا كان يعاني من اعراض كوفيد .19-
* اذا ظهرت على شخص ما في الحجر الصحي اعراض كوفيد –  ,19فانه يبدءا
بروتوكول العزل المبين (اعاله).
* يجب على الوالد \ ولي االمر في الحجر الصحي اخطار ممرضة المدرسة \
اخصائية الصحة المدرسية و الحضور في مدرستهم على الفور اذا تم تشخيصهم
بكوفيد –  19و \ او بدء العزل.
تتصل ممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية بادارة الصحة و البيئة
في مقاطعة الريمر (  .) LCDHEستساعد تقنية االدارة الصحية في مقاطعة
الريمر في تحديد مسار العمل للموقع (المواقع) المتاثرة.
سوف تقوم ممرضة المدرسة باالتصال بمسؤول التتبع في االدارة التعليمية
للتنبيه عن حالة الطالب.
* من المهم حماية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.

يقام الحجر الصحي حتى:
اذا كانت نتيجة اختبار فيروس
كوفيد –  19سلبية او شعرت
بصحة جيدة ,يجب عليك البقاء
في المنزل (الحجر الصحي) الن
االعراض قد تظهر عليك بعد
يومين الى  14يوما من التعرض
للفيروس.

* يحتاج الطالب الى الحجر الصحي لمدة  14يوما بعد اخر اتصال له مع شخص
مصاب بفيروس كوفيد – .19
راقب الحمى ( )100.4و السعال و ضيق التنفس او اي اعراض اخرى ل
كوفيد – .19
اذا امكن ابتعد على االخرين ,و خاصة االشخاص المعرضين لخطر االصابة
بمرض شديد من كوفيد – .19

المصادر :اداذر الصحة و البيئة يف مقاطعة الريمر (  ,) LCDHEادارة الصحة العامة و البيئة يف كولورادو (  ,) CDPHEوزارة التعليم يف كولورادو (  ,) CDPHEمراكز السيطرة عىل االمراض
سبتمب 2020
و الوقاثة منها (  . ) CDCتم التحديث يف 15
ر
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بروتوكوالت للطالب اثناء العزل بكوفيد
هل تلميذك ليس على ما يرام؟ اتبع هذه الخطوات و ال ترسل الطالب الى المدرسة:
! .اتصل بخط حضور الطالب في المدرسة لتنبيه المدرسة بغياب الطالب .يرجى ترك رسالة على هذا الرقم تشير الى ان طالبك مريض ,و
ربما يعاني من اعراض كوفيد – ( 19اذا كانت هذه هي الحالة) ,و \ او تم اختباره لكوفيد – .19
 .2اتصل بممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية باستخدام الهاتف المقدم على رقم الحضور و اترك رسالة تحتوي على معلومات حول
ظروف الطالب.
 .3سيتم االتصال بك من قبل ممرضة المدرسة \ اخصائي الصحة المدرسية و \ او مسؤول التواصل و تتبع جهات االتصال في
ادارة بودر التعليمية او متتبعو الصحة بالمقاطعة لالجابة على بعض االسئلة المحددة و الخطوات التالية التي يجب اتباعها.
 .4اذا ام تكن قد قمت بذلك بالقغل ,فاتصل بمقدم الرعاية الصحية للطالب.
ستحمي ادارة بودر التعليمية خصوصية االفراد خالل العملية بكاملها.
الطالب في عزلة و مريض (عليه االعراض)
( ال يسمح للطالب بالتواجد في مباني ادارة بودر التعليمية)

الطالب الذي يكون في عزلة
وليس مريضا (بدون اعراض)

هل يمكن للطالب حضور المدرسة من خالل االنترنت؟

هل يمكن للطالب حضور المدرسة من خالل االنترنت؟

ال

يجب على الوالد \ ولي االمر
االتصال بمعلم الطالب لمناقشة
خيارات التعلم التعويضي.

ا

نعم

يجب على الطالب المشاركة في
الفصول الدارسية عن بعد حتى يتم
استيفاء جميع هذه المعايير الثالثة:
 .1عدم اصابة الطالب بالحمى لمدة
 24ساعة على االقل دون
استخدام االدوية التي تقلل
الحمى.
 .2تحسنت االعراض االخرى
( على سبيل المثال ,عندما
يتحسن السعال او ضيق
التنفس).
 .3مرت  10ايام على االقل
منذ ظهور االعراض الول
مرة.

ال

يجب على الوالد \ ولي االمر
االتصال بمعلم الطالب لمناقشة
خيارات التعلم التعويضي.

نعم

يجب على الطالب المشاركة في
الفصول الدراسية عن بعد حتى
انقضاء مدة العزل ,المحددة من
خالل مسؤول تتبع االتصال.

المصادر :اداذر الصحة و البيئة يف مقاطعة الريمر (  ,) LCDHEادارة الصحة العامة و البيئة يف كولورادو (  ,) CDPHEوزارة التعليم يف كولورادو (CDPHE
سبتمب 2020
االمراض و الوقاثة منها (  . )CDCتم التحديث يف 15
ر

) ,مراكز السيطرة عىل
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بروتوكوالت الطالب لسير عملية الحجر بكوفيد
الصح ,فاتبع هذه الخطوات و ال ترسل الطالب اىل المدرسة:
اذا كان طالبك يف الحجر
ي
 .1اتصل برقم حضور الطالب في المدرسة لتنبيه المدرسة بغيال الطالب .الرجاء ترك رسالة على هذا الرقم تشير الى ان الطالب
الخاص بك في الحجر الصحي.
 .2اتصل بممرضة المدرسة \ اخصائية الصحة المدرسية باستخدام رقم الهاتف المذكور في رقم الحضور و اترك رسالة تحتوي على
معلومات حول ظروف الطالب.
 .3اذا لم تكن قد قمت بالفعل بذلك ,فاتصل بمقدم الرعاية الصحية للطالب.
ستحمي ادارة بودر التعليمية خصوصية االفراد خالل العملية باكملها.
فصل دراسي كامل او مجموعة او مدرسة في الحجر الصحي.

اذا تم عزل فصل كامل او مجموعة او مدرسة .فسوف تنتقل جميع التعليمات
الى التعلم عن بعد.

معلومات عن الحجر الصحي و العزل
العزل يتم لمن لديهم اعراض كوفيد –  19او المرضى او الذين تم
تشخيصهم باصابتهم بكوفيد – .19
الحجر الصحي مخصص الولئك الذين من المحتمل ان يكونوا فد تعرضوا
لكوفيد –  ,19و الذين ال تظهر عليهم اعراض.
التعرض يعرف بانه احد افراد االسرة او اي اتصال وثيق اخر للموظف
الذي تم تشخيصه باصابته بكوفيد –  19او يعاني من اعراض كوفيد –
.19
تعرف ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر  LCDHEاالتصال
الوثيق بانه مالمسة حالة كوفيد –  19ايجابية الكثر من  10دقائق و في
مسافة اقل من  6اقدام .االتصال الوثيق هو ايضا اي فرد:
* قدم الرعاية الصحية لشخص مريض بفيروس كوفيد – .10
* كان على اتصال جسدي مباشر مع شخص مريض بفيروس كوفيد –
.19
* مشاركة اواني االكل او الشرب مع شخص مريض بكوفيد – .19
* حصلت على قطرات من الجهاز التنفسي من شخص مريض بفيروس
كوفيد  ( 19 -من خالل العطس و السعال و الصراخ ,و ما الى ذلك).
* كان في نفس القسم \ المجموعة التي تم تشخيص اصابتهم بفيروس كوفيد
– .19

طالب في الحجر الصحي.
في اي وقت اثناء الحجر الصحي ,تظهر على الطالب اعراض او يتم
تشخيصه بكوفيد –  ,19يجب اتباع علمية
العزل.

هل يمكن للطالب الحضور الى المدرسة عن بعد اثناء وجوده في الحجر
الصحي؟

ال

يجل على الوالد \ ولي االمر
االتصال بمعلم الطالب لمناقشة
خيارات التعلم التعويضي.

نعم

يجب على الطالب المشاركة في
الفصول الدراسية عن بعد حتى
انقضاء مدة الحجر الصحي ,التي
يتم تحديدها من خالل مسؤول
التتبع.

المصادر :اداذر الصحة و البيئة يف مقاطعة الريمر (  ,) LCDHEادارة الصحة العامة و البيئة يف كولورادو (  ,) CDPHEوزارة التعليم يف كولورادو (  ,)CDPHEمراكز السيطرة عىل االمراض و
سبتمب 2020
الوقاثة منها (  . ) CDCتم التحديث يف 15
ر

