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2021-22 LCPS  متعددة الطبقات للتخفيف من انتقالCOVID‐19 في المدارس 

 K-12بالوالية الخاص بمتطلبات الطوارئ الصحية العامة على مستوى الوالية الرتداء األقنعة في مدارس    أمر مفوض الصحة LCPSسيتبع 
على النحو    COVID‐19مراقبة واتباع اإلرشادات الخاصة بالوقاية من  LCPSيواصل مركز  .2021أغسطس   12، الصادر في 

) ، وإدارة  VDH) ، وإدارة الصحة بفيرجينيا ( CDCالمنصوص عليه من قبل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (
الفصل  ) ، األوامر والتشريعات ذات الصلة مثل VDOEم في فرجينيا (  ) ، وإدارة التعليLCHDالصحة في مقاطعة لودون (

. يوجه تفويض الوالية هذا  2021مارس  30خالل جلسة خاصة للجمعية العامة لفيرجينيا في  456تم تمرير الفصل  .456
  . COVID‐19المتعلقة  إلى  CDCدرسة فرجينيا مفتوحة للتعليم الشخصي وااللتزام بإرشادات أقسام م

  
اإلرشادات لألشخاص الذين تم تطعيمهم  نظًرا لألدلة الجديدة على متغير دلتا ، فقد قام مركز السيطرة على األمراض بتحديث  

) بإخفاء داخلي شامل لجميع المعلمين والموظفين والطالب والزوار في CDC.  يوصي مركز السيطرة على األمراض (بالكامل
  بغض النظر عن حالة التطعيم. K‐12مدارس 

  
داخل مدارسنا ومكاتبنا.    COVID‐19كما هو موضح أدناه ، يتم استخدام طبقات متعددة من الحماية للتخفيف من انتشار   

تُستخدم استعارة الجبن السويسري لتوضيح أنه ال توجد استراتيجية واحدة مثالية ، وعندما تصطف الثقوب مثل شرائح الجبن  
وتنفيذ استراتيجيات مثل تعزيز أحداث التطعيم    LCHDالعمل عن كثب مع  LCPS السويسري ، يزداد خطر اإلصابة.  ستواصل

LCHD  وتعزيز البقاء في المنزل في حالة المرض ، وآداب الجهاز التنفسي ، ونظافة اليدين ، والتباعد الجسدي إلى أقصى حد ،
لعزل والحجر الصحي لتقليل مخاطر انتقال ممكن ، واستخدام القناع ، والتنظيف المعزز والتعقيم ، وتتبع االتصال ، و  ا

COVID‐19  .بشكل كبير 
 

 
The New York Times ‐ Photo Credit 

 
 
 

 أغطية الوجه (األقنعة)
 
 

بغض النظر عن حالة التطعيم ، يتعين على جميع الموظفين والزوار والمتطوعين واآلباء / األوصياء والطالب الذين تزيد  
أعمارهم عن سنتين ارتداء قناع في جميع األوقات ، باستثناء ما هو مشار إليه أدناه في قسمي "فترات الراحة الدورية" و 

، وفي األنشطة المدرسية ، وأثناء الدخول والخروج  LCPSجد في المباني المدرسية في "االستثناءات".  يشمل ذلك أثناء التوا
 وركوب الحافلة المدرسية. 
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في جميع األوقات حتى لو تم الحفاظ على  LCPSيجب على الطالب والموظفين ارتداء األقنعة أثناء وجودهم داخل مدارس  

عن طريق األشخاص الذين ال يعانون  COVID‐19مراض ، يمكن أن ينتشر مسافة ثالثة أقدام.  وفقًا لمركز السيطرة على األ
من أعراض وال يعرفون أنهم مصابون.  يساعد ارتداء قناع باإلضافة إلى التباعد المادي واستراتيجيات التخفيف األخرى 

 الموضحة أعاله على تقليل مخاطر انتقال العدوى.
 

  المرافق والمساحات اإلدارية
عند مشاركتها في مناطق المباني ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر   LCPSمطلوبة في جميع مرافق  أغطية الوجه 

غرف االستراحة والمطابخ ودورات المياه والممرات والساللم والردهات وغرف االجتماعات.  كما أنها مطلوبة أثناء وجودها 
وصات أو أعلى ، مع إغالق الباب.   ب 7في مساحات العمل الشخصية ، إال إذا كانت في غرفة أو مكتب أو حجرة ذات جدران 

 يمكن إزالة أغطية الوجه أثناء األكل أو الشرب بنشاط.
 
 

  LCPSاستخدام المجتمع / األنشطة في مرافق 
 

، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في أنشطة  LCPSمن المتوقع أن يلتزم جميع الطالب والموظفين والزوار بمتطلبات قناع 
جراؤها في مباني المدرسة.  تشمل األمثلة على سبيل المثال ال الحصر أنشطة رعاية األطفال بعد المدرسة  التي يتم إ LCPSغير 

وأحداث الترفيه المجتمعية للشباب التي يتم استضافتها خالل األمسيات / عطالت نهاية األسبوع باإلضافة إلى أنشطة الكنيسة أو 
 جتماعات المجتمعية.المجموعات المدنية أو غيرها من األحداث أو اال 

 فواصل القناع الدوري 
يمكن للطالب في جميع مستويات الصف الدراسي إزالة أقنعةهم عندما يكونون بالخارج أو يأكلون أو يشاركون في التربية  

"استراحة القناع"  البدنية كما هو موضح أدناه في قسم "االستثناءات".  ستنسق فرق المدرسة األوقات التي يمكن فيها تنفيذ 
 أقدام على األقل من الفصل الجسدي بين الطالب عندما يكون ذلك ممكنًا.  3بأمان مع الحفاظ على مسافة 

 استثناءات 
المتعلقة باألقنعة.  لن يُطلب من الطالب والموظفين ارتداء  VDHو  CDCسيتم إجراء استثناءات لهذا المطلب وفقًا لتوصيات 

  ة:قناع في الحاالت التالي
  ● أثناء األكل أو الشرب ،  
○ يمكن للطالب إزالة األقنعة أثناء األكل أو الشرب فقط.  سيرتدي الطالب قناًعا أثناء الدخول والخروج من الكافتيريا أو   

  االنتظار في طوابير أو التواصل االجتماعي أو عدم تناول الطعام أو الشرب.
  و غيرها من األنشطة الخارجية خارج المنهج) ، أPE● أثناء العطلة ، التربية البدنية ( 
○ يجب على الطالب ارتداء قناع أثناء التواجد في فصول التربية البدنية الداخلية ، ولكن يمكنهم خلعه أثناء المشاركة في نشاط   

المباشرة أو عدم االنخراط  ، سيتم ارتداء األقنعة أثناء االنتظار في الطابور أو المشاركة في التعليمات  PEالتربية البدنية.  في 
  في أي نشاط بدني.

  ○ سيعطي معلمو التربية البدنية األولوية لألنشطة التي تسمح بالتباعد الجسدي في الداخل إلى أقصى حد ممكن. 
  ○ بالنسبة لممارسات الفريق واأللعاب في الداخل ، سيرتدي المشاركون أقنعة أثناء التواجد على الخطوط الجانبية ولكن قد  

  يزيلونها أثناء اللعب. 
  ● عند تلقي العناية الطبية ، 
  ● أثناء التواصل مع األشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية والتي يجب أن يكون الفم مرئيًا لها. 
وثائق من أخصائي طبي للطالب ذوي اإلعاقة المعروفين أنهم بحاجة إلى الدعم المتعلق باضطرابات  IEPقد ال تطلب فرق  

 المعالجة الحسية ألن هؤالء الطالب قد يواجهون تحديات في ارتداء القناع.
 

 ارتداء مناسب
لب.  يجب أن يغطي القناع األنف يجب ارتداء أغطية الوجه التي تستخدم لمرة واحدة أو القماش بشكل صحيح لالمتثال لهذا المط

والفم ويتم تثبيته تحت الذقن.  يجب أن يتناسب بشكل مريح مع جوانب الوجه مع وجود فجوات قليلة أو معدومة.  يُسمح 
باستخدام األقنعة ذات األلواح الشفافة بشرط أن تغطي األنف والفم وتناسب بشكل مريح جوانب الوجه مع وجود فجوات قليلة أو  
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) باستخدام األقنعة أو األقنعة القماشية للتحكم في المصدر إذا كان CDCة.  ال يوصي مركز السيطرة على األمراض (معدوم
لديهم صمام زفير أو فتحة تهوية.  تسمح األقنعة ذات الصمامات أو الفتحات أحادية االتجاه بطرد هواء الزفير من خالل الثقوب  

‐COVIDلك لقطرات الجهاز التنفسي الزفير بالوصول إلى اآلخرين وربما نشر فيروس الموجودة في المادة.  يمكن أن يسمح ذ 
.  ال ينبغي ارتداء أغطية الوجه مع صمام الزفير أو فتحة التهوية ألن مركز السيطرة على األمراض ال يوصي باستخدام 19

 أو يتم طيها لعمل طبقتين. هذا النوع.  إذا تم ارتداء الجراميق ، فيجب أن تحتوي على طبقتين من القماش 
 

  الصادرة  LCPSأقنعة 
بشراء أقنعة للطالب الذين قد ال يكون لديهم واحدة   LCPSيُتوقع من الطالب توفير قناعهم الخاص لالمتثال لهذا التوقع.  قام 

بسبب صعوبات مالية أو مخاوف أخرى.  سيوفر موظفو المدرسة (موظفو مكتب الصحة أو إدارة المدرسة) قناًعا ألي طالب 
ها على النحو  ليس لديه قناع.  يُطلب من اآلباء / األوصياء التأكد من أن طالبهم يرتدون قناًعا إلى المدرسة ومنها وأثناء

.  يجب أن تتوافق الشعارات أو الكلمات أو الصور الموجودة  LCPSكما هو مطلوب من قبل  VDHو  CDCالموصى به من قبل 
 لباس الطالب  8270سة رقم والسياعلى غطاء الوجه مع مدونة قواعد سلوك الطالب 

 
  إجباري

  
على مستوى الوالية  وأمر متطلبات الطوارئ الصحية العامةسيتم توجيه الطالب الذين ال يرتدون قناًعا لالمتثال للمتطلبات 

م.  إذا رفض الطالب االمتثال ، فسوف يلتقي  .  إذا لم يكن لديهم قناع ، فسيتم توفير قناع لهK‐12الرتداء األقنعة في مدارس 
الموظفون بالطالب ويتواصلون مع الوالد / ولي األمر لمناقشة وتحديد سبب رفض الطالب االمتثال.  إذا كان عدم االمتثال 

ا استمر  مرتبًطا بالحاجة الطبية أو المالية ، فسيقوم الفريق المدرسي بوضع خطة عمل لدعم امتثال الطالب للمتطلبات.  إذ 
الطالب في عدم ارتداء القناع بعد اجتماع الفريق المدرسي لدعم امتثال الطالب ، فقد يتم إصدار عواقب تأديبية وقد يتم استبعاد 

  الطالب من المشاركة في أنشطة الفصل الدراسي. 
  
م المجتمع بالذات واآلخرين لمنع مستوى عاٍل من اهتما LCPSمن المتوقع أن يُظهر اآلباء / األوصياء والبائعون وزوار مباني  

.  سيتم تذكير اآلباء / األوصياء والبائعين والزوار بأن األقنعة مطلوبة أثناء وجودهم داخل المدرسة أو  COVID‐19انتشار 
 . 456مبنى اإلدارة ويطلب منهم ارتداء قناع وفقًا لتوصيات مركز السيطرة على األمراض والفصل  

  تقييم ارتداء القناع

 طالب إلى طالب من النقل عمليات  ؛ 456 فرجينيا رمز وفصل CDC إرشادات ومراجعة مراقبة ذلك في بما المستمر التقييم 

  المرضية اإلجازة أيام  عدد   ؛ الصحي الحجر الموظفين أو/  و  الطالب  عدد   ؛  طاقم إلى طاقم ومن عمل طاقم  إلى طالب ومن
 أيًضا سننظر.   التخفيف واستراتيجية القناع ستعلم أخرى بيانات وأي  ؛ المرض بسبب المدارس في الطالب وغياب) الموظفين(
  .اإليجابية ومعدالت  لودون مقاطعة مجتمع  انتقال في

  تغييرات أي ويقدمون أسابيع ستة كل والمجتمع  المدرسة إدارة مجلس إلى هذا البيانات تقييم عن  تقريًرا LCPS موظفو سيقدم 

  في األقنعة  الرتداء الوالية مستوى على العامة الصحية الطوارئ متطلبات ألمر وفقًا التخفيف وإجراءات األقنعة ارتداء على
  .عشر الثاني الصف وحتى األطفال رياض مدارس

 إجراءات التخفيف األخرى في مكانها
  

 التباعد الجسدي 
الداخلية ، ال    K‐12، في إعدادات  VDH.  وفقًا إلرشادات LCPSسيتم فرض التباعد المادي ، حيثما أمكن ، في جميع مباني 

أقدام من الطالب المصاب على اتصال وثيق طالما أن كال الطالب يرتدون أقنعة وأن    6إلى  3يُعتبر الطالب الذي يقع على بعد  
 المدرسة لديها استراتيجيات وقائية في مكانها الصحيح.
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 تنظيف معزز 
المحّسنة خارج الفصل الدراسي في المدارس والتي تشمل تنظيف  سيستمر طاقم الحراسة في تنفيذ بروتوكوالت التنظيف 

 وتطهير األسطح عالية اللمس ثالث مرات يوميًا خالل اليوم الدراسي.
 

 فحص درجة الحرارة السلبية 
 عند التثبيت ، سيتم إعادة فحص درجة الحرارة السلبية باستخدام الكاميرات الحرارية. 

 
 يوًما 14لمدة إغالق جهات االتصال وحجر 

ساعة لتحديد الحاجة إلى الحجر   24دقيقة أو أكثر في غضون   15أقدام لمدة  6التقارب في نطاق  VDHبشكل عام ، يستخدم 
  المشتبه به أو المؤكد. COVID‐19الصحي لألشخاص الذين تعرضوا للتعرض عن قرب لشخص مصاب بفيروس  

  
  6إلى  3، قد ال يحتاج الطالب الذين يرتدون قناًعا إلى الحجر الصحي.  ال يُعتبر الطالب الذي يقع على بعد  K‐12في إعدادات  

أقدام من الطالب المصاب على اتصال وثيق طالما أن كال الطالبين يرتديان أقنعة وأن المدرسة لديها استراتيجيات وقائية أخرى  
  مطبقة. 

  
الحجر الصحي بعد االتصال الوثيق بشخص مصاب بـ  COVID‐19طعيمهم بالكامل ضد لن يُطلب من الطالب الذين تم ت  

COVID‐19 .طالما ظل الطالب بدون أعراض  
  
  يوًما. 14يجب على الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم على اتصال وثيق بشخص مصاب الحجر الصحي لمدة  
  
) أو الحجر الصحي فرصة لتعويض المهام الفائتة من  COVID‐19د ستتاح للطالب الذين يتعين عليهم عزل (مشتبه به أو مؤك 

 و / أو الترتيبات مع معلمهم.  يوضح الجدول أدناه العملية التي سيتم اتباعها.  Schoologyخالل 
 
 
 

 فرد / مجموعة  حالة   عمل

 طالب فردي إيجابي و  COVIDمعزول (
 أو أعراض) /

يبقى الطالب في المنزل ويمكنه الوصول إلى المحتوى من 
إذا شعر بالراحة الكافية للقيام بذلك.    Schoologyخالل 

يعتبر الطالب غائبًا معذوًرا وسيعمل مع المعلمين لتعويض 
 العمل عند عودته إلى المدرسة.

 طالب فردي الحجر الصحي (بدون 
 أعراض)

يعتبر الطالب حاضًرا ويبقى في المنزل ويمكنه المشاركة  
.  ستحدد المدارس  Schoologyبشكل غير متزامن من خالل 

شخًصا بالغًا لتسجيل الوصول إلى الطالب المعزولين  
(مستشار المدرسة ، والمعلم االستشاري ، ومساعد المعلم ،  

ومنسق مشاركة الطالب ، وما إلى ذلك) والتعاون مع 
 المعلمين للحصول على الدعم حسب الحاجة.

 فئة كاملة من الطالب  الحجر الصحي الطالب المعزولون وجيدون بما يكفي للمشاركة في المدرسة  
سيشاركون في التعلم عن بعد.  سيتم اعتبار الطالب المرضى 

(المنعزلين) غائبين وسيعملون مع المعلمين لتعويض العمل 
 المدرسة. عند العودة إلى 

 معلم   إيجابي و  COVIDمعزول (
 أو أعراض) /

سيأخذ المعلم إجازة مرضية.  سيتم تعيين مدرس بديل في 
 مكانه حتى يصبح المعلم جيدًا بما يكفي للعودة وتنتهي العزلة.
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 معلم    معزول (بدون أعراض) سيقوم المعلم بالحجر الصحي في المنزل ويقوم بالتدريس عن   
المنزل.  سيتم وضع مدرس بديل في الفصل الدراسي  بعد من 

 لدعم التعلم في الفصل أثناء وضع المعلم في الحجر الصحي.

 


