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ودر التعليمية لفصل الربيع في ادارة ب 19 –وفيد روتوكوالت كب  

Updated March 21, 2022 

   2022مارس,  12ديث تح

 
)                 العامة والبيئة في كولورادو دارة الصحة, وا(مراض والوقاية منها )      در التعليمية ارشادات من مراكز السيطرة على االتتبع ادارة بو

كثر روتينية للسيطرة على  نهج الجائحة الى نهج امسؤولو الصحة العامة من (. تحول  وادارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر )          (
ر كيف استجابت المدارس تاريخيا لالمراض المعدية مثل هذا يشبه الى حد كبي.                                                                المرض

.  فحة الصحة والسالمةى زيارة صالبروتوكوالت, يرج لجميعنفلونزا. ال الديكي واالالسع  
 

قناع الوجه ية بيئة صديقة لادارة بودر التعليم  
وار. نحن نحترم اي اختيار يقوم به الموظفون والطالب والز  

ار.  ه باستمرارتداؤمكن انت يتناسب جيدا ويتم يوصية بان يرتدي الناس قناغ وقائي الت( يواصل مركز السيطرة على االمراض )         
المحدثة.  ادات         ال, باتباع ارشرياض االطفة في حافالت ادارة بودر التعليمية او في الفصول الدراسية لمرحة  تعد هناك حاجة لالقنع لم  

, وفقا لمتطلبات الصحة العالمة.  10-6ن اليوم  ممل في في الع \رسة يجب على االفراد المصابين بفيروس كوفيد ارتداء قناع في المد  
تاريخ التعرض, وفقا لمتطلبات الصحة  من  10- 6من اليوم في العمل   \ي المدرسةقناعا فجابيين ب ان يرتدى المخالطون القريبون لالفراد االييج

   .        الموقنع      في  وماتة. مزيد من المعلمالعا
 

دد الطبقات للتخفيف تنهجنا مع  
نتشار االمراض المعدية:  للحد من ا صى بهاالموتتبع ادارة بودر التعليمية هذه االستراتيجيات   

؟" البروتوكوالت. كالية "ما مدى مرضسم الصحة بالوق في المنزل اذا لم تكن على مايرام واتبع قاب   
عائالت المختلفة, قدر االمكان.  اعد االجتماعي بين افراد الظيم التبتع  

حة.  عند تفشي المرض وكما هو مطلوب بخالف ذلك من قبل ادارة الص مخالطة                      تتبع ال  
ت االزدحام الشديد.  , مع التركيز على المناطق ذا           نا                                   متكرر لمنشات تعقيم و ظيف تن  

.                         ل اليديد بشكل متكررس التشجيع على غ  
.  اختبر لتبقى                                           مج ادارة بودراتاحة اختبارات كوفيد المجانية, بما في ذلك من خالل برنا  

لتي تديرها الدولة.  من خالل العيادات المتنقلة ا                                        كانية الوصول الى لقاحات كوفيد الطوعية يز امتعز  
.                                                                رابط   مزيد من المعلومات في ال  

 

؟  بودر التعليمية حاالت كوفيد في ادارة ذا يحدث عندما تكون هناك  ما  
 سيحدث تتبع لجهات االختالط:  

ت. من ثالث الى خمس حاال", او ة التمهيدية التي تصل الى حالة العنقودية*     في حجرة الدراس   
ت او اكثر. شي المرض", او خمس حاالفنشطة / الفرق التي تصل الى حافلة " تبالنسبة للفصول الدراسية / المجموعات / اال *      

. توجد لوحة بيانات ادارة بودر التعليمية دةلة واحا ات لحتم ارسال االخطارنقطتين. ال يمر توقع تلقى االتصاالت في كال اليمكن للوالدين / ولي اال
. على الموقع من خالل الرابط                                                                             

ذين يجب عليهم الحجر الصحي اذا لم  ال المقربيناالختالط لتحديد المخالطين ية مع وزارة الصحة في تحقيقات تتبع جهات تعمل ادارة بودر التعليم
.  الحصي امر الحجر و اوقانوني لالعزل ا            دارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر ا در . تصعقاؤهميتم ا  

 

قن الحجر الصحي اذا كنت على اتصال وثيكيف يتم اعاؤك م  
يروس كوفيد وتلقوا اوامر الحجر الصحي من وزارة الصحة,  اذا تم تحديد الموظفين او الطالب على انهم جهات اتصال وثيقة بفرد مصاب بف

لبقاء في المدرسة او العمل. مزيد من المعلومات.  فهناك ثالث خيارات لهم ل  
. ه, اذا كان مؤهالوتعزيزبسلسلة اولية لقاح كامل الحصول على : 1خيار *      

. في برنامج ادارة بودر التعليمية                                              خطوات االختبار للبقاء تبع جميع : ا2يار خ *     

يوما.   90ي في اخر  سجل اختبار كوفيد ايجاب: 3 خيار*      
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"How Sick is Too Sick?” protocols. 

Contact trace  
 Frequently clean and disinfect  

handwashing. 
 Test to Stay in PSD program.  

 voluntary COVID vaccines  
  psdschools.org/psd2021-22/healthsafety 

 

psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus  
 

LCDHE  
 

More info >> 
 

Test to Stay in PSD program.  
 

https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance#transitioning
https://drive.google.com/file/d/1RcdCmU4SYXwmVhJrA3Pyk0gP0MTDClkF/view
https://www.psdschools.org/psd2020-21/contract-tracing-investigations
https://www.psdschools.org/psd2021-22/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2021-22/healthsafety
https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
http://psdschools.org/psd2021-22/healthsafety
http://psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001E-dRXdoRwS8oOfFFmNNNRhe7Z1Yj_zFFo4TDgjm2_Os4FJhO3Uqr127IjamKfl9ZIOuz3L5A2Hs7tOvtmM4MUr3KBzPM4pGAYPbXh-E2y14LQXv1gcGN5m9vozxQCd2T2vb4TOkSjjYUPJjVG3CExxdyikwfr6Z1SDHGZYs98iEPs0B3QT_V0Vas5ili4pnv%26c%3DSteTdYdi0Lt-ejhw12crV87CxGphrko5MWEXwlIquThTgTQ5plGNLg%3D%3D%26ch%3D2Lq-KTHfYAZCtIivrI_Zos6taw8I376Yj4EleR2hiAsshS_uUsjtcA%3D%3D&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cc9efb049a004467c088d08d9fd6a1daa%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637819454481373823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gSJI6OwQeBQu5ezpwq7cATSA46SDcNIJI3hCuKe0bHA%3D&reserved=0


ة  ى في ادارة بودر التعليميقاختبر لتب   
مل حجر الصحي, مما يعني القدرة على التدريس والعالعفائهم من ال يوفر اختبار البقاء في ادارة بودر التعليمية خيارا منفصال للطالب والموظفين

ير من االحيان.  والتعلم في المدرسة في كث  
.  حة في كولورادولصادارة االخاص ب                                 راك في برنامج : االشت1*   الخطوة   

حصل على اختبارات سريعة في المنزل مجانا من مدرستك. : ا2لخطوة ا*     

, سل او الخامجراء االختبار في اليوم االوثيقة امخالطة الوانهم من جهات الطالب الذين تم تحديدهم على : يجب على الموظفين وال3خطوة *   ال  

يخ المخالطة.  بعد تار                   
نتيجة ال تاريخ/ وقت سخة من نتائج االختبارات السلبية بالتبريد االلكتروني او صورة الختبارات منزلية سريعة )معارسال ن: 4وة *   الخط  

.                                              الطالب او الموظف( الى  رقم واالسم/                          
ابق في المدرسة اذا كانت لديك اعراض ونتائج اختبار سلبية. : 5وة *   الخط  

ك. بمدرستك اذا كنت قد استخدمت اختبارمن مكتب الصحة  ضافية: اطلب اختبارات ا 6وة *   الخط  

: مزيد من المعلومات من خالل الرابط  
 
 

طفلي يعاني من اعراض المرض؟  ماذا يحدث اذا كان   
للعودة الى المدرسة.  ديك اي من االعراض ادناه؟ انت بحاجة الى اختبار كوفيد هل ل  

والشعور بالحمى بيا للعودة الى المدرسة تشمل الحمى قة, فان االعراض التي تتطلب اختبارا سلالة صحية مزمنة موثال تكون مرتبطة بحعندما 
لجسم, صداع, االرهاق, فقدان  نف واالحتقان واالم العضالت / ان االب الحلق وسيالهاق التنفس والغثيان والقيء واالسهال والسعال والتوضي
سة التذوق او الشم.  لحاجديد   

الى    5جة االختبار للطالب ايجابية او اختار عدم االختبار, فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة خمسة ايام وارتداء القناع في االيام من اذا كانت نتي

لصحة العامة.  عند عودته للمدرسة, وفقا لمتطلبات ا 10  

لومات من خالل الرابط: ن المعمزيد م  
 
 

.  اداتف الصحة العامة واالرشرو ف ادارة بودر التعليمية مع ظوكوالت الربيع يمكن ان تتغير, حيث تتكي يرجة مالحظة ان بروت  
للصحة والسالمة في الرابط   22-2021روتوكوالت ادارة بودر التعليمية لعام جع برا  

مدارس ادارة بودر التعليمية   في  عيادات اللقاحاتمعلومات عن   
تبر لتبقىبرنامج ادارة بودر التعليمية اخراجع   

ل  خالاحة من مزيد من المعلومات مت  
 

Test to Stay program. 
 

covidtracing@psdschools.org 
 

 psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD 
 

"How Sick is Too Sick?” protocols >> 

Health & Safety 
vaccinations, clinics 

Test to Stay program details 
PSD’s 2021-22 School Year و COVID-19 data 

https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD
mailto:covidtracing@psdschools.org
http://psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD
https://drive.google.com/file/d/1RcdCmU4SYXwmVhJrA3Pyk0gP0MTDClkF/view
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD
https://www.psdschools.org/psd2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus

