
2021 Fall PSD COVID-19 mask protocols 

2021لخريف  19 –برتوكوالت قناع كوفيد   

2021اغسطس   12ث في تم التحدي  
 

ة ان بروتوكوالت الخريف يمكن ان تتغير, حيث تتكيف ادارة بودر التعليمية مع ظروف الصحة العامة و  يرجة مالحظ
ت.  رشادااال  
, در التعليميةعين في مباني ادارة بوطوالمتوار ولجميع الموظفي و الطالب والز          نعة مطلوبة                       قاال

 بغض النظر عن حالة التطعيم. 
 

يةلماذا االقنعة في ادارة بودر التعليم  

دما يكون الطرفان  ي المدرسة, مع تقليل الحجر الصحي. عنطفال فوابقاء االظفين المونحن نريد الحفاظ على سالمة الطالب و
, فال ينبغي عزل اي فرد اذا كانت هناك حالة كوفيد.  يرتدون االقنعة  

اصل  التوباالنتماء ولبناء شعور , يتمتع الطالب بفرص سمح لنا ارتداء االقنعة باعطاء االولوية للتعلم المباشر. في المدرسةي
هجية. طة الالمنشاالنسغفهم من خالل االنشطة و العاب القوى ومع الناس و  

عض من انتشار كوفيد من خالل ارتداء االقنعة.  ي بعضنا البنحن نحم  
 

لشائعة حول القناع االسئلة ا  
كام.  احخص ببحيث تالئم وجه الشالفم بطبقات متعددة غطي االقنعة الواقية االنف وتيجب ان   

 االقنعة غير مطلوبة اثناء التواجد في الهواء الطلق.  
فرص الحصول على فواصل لالقنعة.  ستتاح للمعلمين و الطالب   

في متناول اليد لمن يحتاجونها. سيكون لدى المدارس اقنعة اضافية   
عك. عندما تكون في غرفة مع شخص اخر, يجب ان تكون مرتديا قنا  

 

2021ية لخريف في ادارة بودر التعليم 19 –يد كوفبروتوكوالت   
ئمة شاملة.  خر قد يكون مالوفا. هذه ليست قاعض اال, في حين ان الب2021ذ ربيع لقد تغير بعضها من  

      صفحة الموقع من خالل الرابط, رجاء زيارة روتوكوالتلجميع الب
 

 

؟  مختلفما هو ال  
فقا الرشادات  , واقدام  6بل عة مقاسا 24دقيقة تراكمية في  15دام لمدة اق 3اقل من على انه  يق االنتعريف االتصال الوثيتم 

 الصحة العامة.  
تم مع البروتوكوالت.  جميع االنشطة والعاب القوى ت      
ائن.  خزستخدام الية اانوطالب المرحلة الثيمكن لجميع       
تم اعادة تشغيل صنابير المياه.       
ام في الكافيتريات. كن للطالب في جميع المدارس تناول الطعمي      
اقدام بين المقاعد المخصصة.    3المسافة رسية مع االقنعة, وت المدعايسممح بالتجم      

مل اعفاءات الحجر الصحي لجهات االتصال ما يلي:  تش  
محصن بالكامل ال      
كال الطرفين يرتدون القناع      
يوما 90بل ايجابي لكوفيد ق      

سبوعيارك في االختبار االش      

Masks are required 

Health and Safety web page. 

https://www.psdschools.org/News/Aug4-MaskUpdate
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety


غداء )ال . قد يستمر الحجر الصحي بسبب التعرض في الاقل من االشخاص سيتم عزلهمباستخدام االقنعة, نتوقع ان عددا   
تكون هناك حاالت اخرى حيث قد خطورة )العاب القوى و فنون االداء(. قد شطة عالية الطعام( واالنقنعة اثناء تناول التوجد ا

عرض. يحدث فيها الت  
 

؟  ماذا لم يتغير  
 استمر في غسل يديك. سنفعل ذلك قبل وبعد االستراحة, وكذلك قبل وبعد الوجبات. 

صفوف مختلفة اللعبمكن للطالب من الستراحة, ويالهواء الطلق او في فترة ا   تعين على الطالب اتداء االقنعة في     
فس الوقت.  في ن  في الخارج  

اتبع ارشادات ما الى ذلك(. حمى, ومتفاقم, و \ سعال جديدنف, وابق في المنزل اذا كنت تعاني من اعراض )سيالن اال     
دة الى المدرسة.  تعلم للعوالعودة الى ال   

يام.  ا 10ة مدالصحة الحجر الصحي ل فيد, فستطلب منك وزارةكو ق بحالةاذا تم اعتبار انك على اتصال وثي     

كر. بار المبة االخت, بعد عمليفي اليوم الثامن من الحجر الصحي ال يزال هناك خيار للخروج المبكر     
ف الوقائية )غرف العزل سابقا( لفصل الطالب الذين يعانون من اعراض  غرية استخدام الستواصل ادارة بودر التعليم     

ظفين. المورانهم وعن اق  
        

 

 تتبع جهات االتصال 
اجراء تحقيقات تتبع االتصال عند وجود              الريمر  مقاطعةالبيئة في ة وستواصل ادارة بودر التعليمية مع ادارة الصح 

الة كوفيد.  ح  
من جهات االتصال  تطلب            . سثيقما اذا كان اي شخص لديه اتصال وستحدد ادارة بودر التعليمية و               

ر الصحي.  تنفيذ الحجالقريبة   
, من مكاتب متقاربة( على سبيل المثال, طالب الصف الثالث يجلسون علىالروتيني للفصول الدراسية )في التعرض    

% بين اولئك  70ذا كان معدل التطعيم في المقاطعة اكثر من لصحي على االفراد ابفرض الحجر اتقوم             اال المحتمل

 المؤهلين للتلقيح.  
جر الصحي. لن  حمجموعة, حتى اذا لم يتم اجراء ال  \صل دراسي جود فالعائالت عند وخطر بودر التعليمية ت ظل ادارةست  

جتمع المدرسة باكمله.  خطار ميتم ا  
. 19-لخاصة ببيانات كوفيد ت متاحة على صفحة الموقع ا ومات الحاالستكون معل    

 
 

ذا كنت تعاني من اعراض كوفيد ماذا تفعل ا  
ارشادات "  ميةتتبع ادارة بودر التعليني من االعراض. حتى سيالت االنف مهم. قم بدورك. ال تاتي الى المدرسة اذا كنت تعا

                                                                                                                  العودة الى التعلم" 
عن االعراض وابقائهم في  ادو. يجب على االباء مراقبة اطفالهم بحثا  يئة في كولورارة الصحة العامة و البالصادرة عن وز 

انوا يعانون من اي مما يلي: اذا ك زلالمن  
 االعراض الحرجة

م سة التذوق او الشفقدان حا      
صعبة العراض الا  

قشعريرةالشعور بالحمى وال      
فهرنهايت او اكثر   100.4درجة الحرارة       

 اعراض طفيفة 
او االحتقانن االنف سيالالتهاب الحلق و     
االم في العضالت او الجسم      

رابط الباالعراض وكيفية االستجابة لها في املة راجع االرشادات للحصول على قائمة ك  
 
 

LCDHE 

LCDHE LCDHE 

LCDHE 

COVID-19 data web page. 
 

Colorado Department of Public Health and Environment’s Return to Learn guidelines.  

Review the guidelines 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://poudreschools.sharepoint.com/sites/COVID-19Toolkit/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCOVID%2D19Toolkit%2FShared%20Documents%2FAddressing%20Symptoms%20at%20School%20July%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCOVID%2D19Toolkit%2FShared%20Documents&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9wb3VkcmVzY2hvb2xzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL0NPVklELTE5VG9vbGtpdC9FWnFHTW8waExmaEtuQVVPOW90d1hUOEJFQWVNTUF5SV9YM1I2czF2d0k4LVp3P3J0aW1lPXI3RG1ITEZkMlVn
https://drive.google.com/file/d/1rBdLkPppzWDRFQOHmetvRcwollDOageq/view


عن التطعيم اسئلة واجوبة  
ح لك ولعائلتك. لصحي, اذا كان هذا هو القرار ايرجى اخذ التطعيم    
قوة.  تشجع بلكنها الطالب والتعليمية ان يتم تلقيح الموظفين و تتطلب ادارة بودرال     

بما في ذلك  . لمزيد من المعلومات, مقديم فرص التطعيالشراكة مع وكاالت الصحة العامة لتتواصل ادارة بودر التعليمية    
موقع الخاصة بالتطعيمات. يارة صفحة اليمية, قم بزدارة بودر التعلقادمة في ات الحول العايادا  

الصحة في مقاطعة الريمر موقع ادارة , قم بزيارة لمزيد من المعلومات    
 

22-2021  للصحة والسالمةروتوكوالت ادارة بودر راجع ب    
vaccinations, clinics  معلومات عن عيادات التطعيم في ادارة بودر التعليمية 

2021-22 Frequently Asked Questions web page اجابات على اسئلتكم من خالل الرابط 
PSD’s 2021-22 School Year and COVID-19 data  :مزيد من المعلومات 

 

Vaccinations web page. 
 LCDHE’s website.  

 
Health and Safety    

https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/2021-22-schoolyear-FAQs
https://www.psdschools.org/2021-22-School-Year
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety

