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 در مدارس COVID-19به منظور کاهش انتقال  LCPS  2021-22حفاظت چند الیه  

LCPS  کمیساریای بهداشت ایالتی بهداشت عمویم اضطراری در سطح کشور نیاز به پوشیدن ماسک    به دنبال دستور

وی از راهنمایی برای     LCPS .2021 ،12 ، را از اوتK -12در مدارس  صادر کرده است.  همچنان به نظارت و پیر

ی   ی از بیماری ها ) COVID-19 پیشگیر ل و پیشگیر
(، بخش  VDHویرجینیا )(، وزارت بهداشت CDCتوسط مراکز کنیی

( ، سفارشات مرتبط و قانون مانند فصل VDOE(، وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا )LCHDبهداشت شهرستان لودون )

به تصویب رسیده  ۲۰۲۱مارس  ۳۰جینیا در یط جلسه ویژه مجمع عمویم ویر  ۴۵۶فصل  است. ارائه شده456
ویرجینیا  و  است. این ایالت دستور مستقیم برای بازگشایی مدارس به صورت حضوری برای تمام مدارس 

 را اعالم کرده است.  COVID-19مربوط به CDCپایبندی به راهنمایی 
 

   شده روز  به شدهراهنمایی برای افراد کامال واکسینه   CDCبا توجه به شواهد جدید در مورد نوع دلتا، 
  K -12را برای تمام معلمان، کارکنان، دانش آموزان، و بازدید کنندگان در مدارس  پوشش داخیل جهای   CDCاست. 

 بدون در نظر گرفتی  وضعیت واکسیناسیون توصیه یم کند. 
 

ش همانطور که در زیر نشان  - COVIDداده شده است, الیه های متعددی از حفاظت برای کاهش گسیی
اتژی واحدی    در مدارس و دفاتر ما استفاده یم شود. استعاره  19 پنیر سوئییس برای نشان دادن این که هیچ اسیی

از یم شوند، خطر عف ونت افزایش  کامل نیست استفاده یم شود و هنگایم که سوراخ ها مانند برش های پنیر سوئییس همیی

اتژی هایی مانند تروی    ج رویدادهای   LCHDبه همکاری نزدیک با  یم یابد. مدارس الودن کانتی 
ادامه خواهد داد و اسیی

ییک تا حد  LCHDواکسیناسیون  ، تروی    ج اقامت در خانه در صورت بیمار بودن، آداب تنفیس، بهداشت دست، دوری فیر 
 کردن، ردیایی تماس، و انزوا و قرنطینه را پیاده سازی خواهد کرد   امکان، استفاده از ماسک، افزایش تمیر  کردن

و ضدعفوی 

 را به طور قابل توجیه کاهش دهد.  COVID-19 تا خطر انتقال
 

 
 عکس اعتباری   --نیویورک تایمز  

 
 پوشش صورت )ماسک( 

و دانش   رصف نظر از وضعیت واکسیناسیون، همه کارکنان، بازدیدکنندگان، داوطلبان، والدین/رسپرستان، 

به جز همان طور که در زیر در بخش های   -سال ملزم به پوشیدن ماسک در همه زمان ها هستند ۲آموزان مسن تر از 

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?212+ful+CHAP0456+pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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احت های دوره ای« و »استثناها« اشاره شده  ، در  LCPSنهایی که در ساختمان های مدرسه این شامل زمااست. »اسیی

 و در زمانهای ورود، خروج، و سوار اتوبوس مدرسه است.  ،فعالیت های مدرسه

هستند در همه زمان ها حتی   LCPSدانش آموزان و کارکنان باید ماسک بپوشند در حایل که در داخل مدارس 

 تواند توسط افرادی که عالئیم دارند و نیم  یم COVID-19به گزارش یس دی یس، جدایی حفظ شود.  اگر سه فوت

ش یابد.   دانند که به این بیماری مبتال اتژی های کاهش  هستند، گسیی ییک و دیگر اسیی پوشیدن ماسک عالوه بر دوری فیر 

 کاهش دهد.   نشان داده شده در باال کمک یم کند تا خطر انتقال را

 امکانات و فضاهای اداری 
اک  LCPSپوشش صورت در تمام امکانات  مورد نیاز است زمای  که در مناطقی از ساختمان ها به اشیی

خانه, از جمله اما نه محدود به زنگهای تفری    ح گذاشته,  , راهرو, راه پله, اتاق, آشی    و اتاق سالن اجتماعات دستشویی
، و یا   - کار شخیص این دستور العمل همچنتر  مورد نیاز در حایل که در فضاهای   جلسه.  به جز زمای  که در یک اتاق، دفیی

بسته است. ماسکهای صورت ممکن است در حایل که فعاالنه غذا یم  ' یا باالتر، با درب7اتاقک با دیوار  
 خورند یا یم نوشند برداشته شوند. 

 
 LCPSحضور در جامعه / فعالیت ها در امکانات 

، از جمله کسای  که LCPSانتظار یم رود همه دانش آموزان، کارکنان، و بازدید کنندگان از الزامات ماسک 
کت یم کنند، تبعیت کنند. نمونه ها   LCPSدر فعالیت های غیر  انجام شده در ساختمان های مدرسه رسر

بای  شده در شامل فعالیت های مراقبت از کودکان پس از مدرسه و رویدادهای تفرییح جوانان   جامعه میر 
طول شب ها / تعطیالت آخر هفته و همچنتر  کلیسا، گروه مدی  و یا دیگر رویدادهای جامعه و یا  

 جلسات نیست و تنها محدود به این موارد نیست. 

 زمانهای که یم توان ماسک را برداشت 
ون ه  که  بیر

ستند، غذا یم خورند، دانش آموزان در تمام مقاطع تحصییل ممکن است ماسک خود را زمای 
کت در فعالیتهای تربیت بدی  زیر بخش "استثنا" یم کنند، بردارند. تیم های مدرسه زمان هماهنگ  و یا رسر

فوت از یکدیگر را  حفظ یم   3یم تواند با خیال راحت در حایل که حداقل فاصله   زمای  که "مجاز به برداشتی  ماسک"

 کنند، ماسک خود را بردارند. 

 استثنا 
دانشجویان و مورد ماسک خواهد بود.  در VDHو توصیه های  CDCثنائات این دستور العمل مطابق با است

ایط زیر ملزم به پوشیدن ماسک خواهند بود:   کارکنان در رسر
 در حال غذا خوردن یا نوشیدن  ●

آموزان ممکن است ماسک هایشان را تنها در هنگام غذا خوردن یا نوشیدن بردارند.  دانش  ○
دانش آموزان هنگام ورود و خروج از کافه تریا، هنگایم که در صف ایستاده اند، گفتگو یم 

 یا در حایل که غذا نیم خورند باید ماسک بزنند.  کنند 
 ی فوق برنامه (، یا دیگر فعالیت هاPEدر طول تعطیالت، تربیت بدی  )  ●

داخل سالن ماسک بپوشند، اما ممکن است   PEدانش آموزان باید در حایل که در کالس های  ○

کت در فعالیت تربیت بدی  یا  که در صف انتظار هستند،    بردارند. در حایل  آن ها را  PEهنگام رسر

کت در آموزش مستقیم و یا ماسک بدی  مشغول نیستند، باید به فعالیتدر غیر اینصورت  رسر
 بزنند. 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/cloth-face-covers/
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ییک در داخل سالن را تا حد امکان یم دهد  PEمعلمان  ○ فعالیت هایی را که اجازه دوری فیر 
 در اولویت قرار خواهند داد. 

کت کنندگان در حایل که در حال بازی  ○ برای تمرین های تییم و بازی های داخل سالن، رسر
 ارند. نیستند ماسک یم پوشند اما ممکن است آن ها را در طول بازی برد

 در هنگام دریافت مراقبت های پزشیک،  ●
در حایل که ارتباط با افرادی که دچار اختالل شنوایی هستند که دهان برای آنها نیاز به قابل  ●

 مشاهده است. 
ممکن است نیاز به مستندات از یک متخصص پزشیک برای دانش آموزان معلول که   IEPتیم های 

شناخته شده به نیاز به حمایت مربوط به اختالالت پردازش حیس به عنوان این دانش آموزان ممکن  
 است چالش های پوشیدن ماسک داشته باشد. 

 
 ماسک زدن مناسب 

پوشیده شود تا از این نیاز تبعیت کند.  ماسک  پوشش صورت یکبار مرصف یا پارچه ای باید به درستی 
باید بیت  و دهان را بپوشاند و زیر چانه امن شود. باید در برابر کناره های صورت با کیم تا بدون شکاف جا 
د و ر برابر طرف  یط که آنها پوشش هر دو بیت  و دهان  را در برگیر د. ماسک روشن مجاز است به رسر گیر

استفاده از ماسک یا ماسک پارچه ای را دارای روزنه در صوریی که دریچه یا  CDCصورت را بپوشاند. 
دریچه ها یا دریچه های یک طرفه اجازه یم دهد تا هوای    ماسک با دریچه بازدم داشته باشد را توصیه نیم کند. 

ای رسیدن به  شود. این یم تواند اجازه دهد قطره های تنفیس بازدم بر  بازدم از طریق سوراخ های مواد خارج
ش ویروس  و یا دریچه  صورت با دریچه بازدمپوشش افزایش یابد.  COVID-19دیگران و به طور بالقوه گسیی

 .ماسکهای پارچه ای باید دو الیه پارچه داشته  باشد .آن را توصیه نیم کند  CDCنباید پوشیده شود و 
 

 ماسکهای ال یس ی  اس  
خود را برای رعایت این پروتکل همراه داشته باشند. ال یس ی  اس  انتظار یم رود دانش آموزان ماسک 

ماسک هایی را برای دانش آموزای  خریداری کرده است که ممکن است به دلیل مشکالت مایل یا نگرای   
را به هر دانش  های دیگر ماسک نزنند.  کارکنان مدرسه )کارکنان دفیی بهداشت یا اداره مدرسه( ماسک 

پدر و مادر / رسپرستان خواسته یم شود برای اطمینان از دانش آموز خود را یم  ارائه خواهند کرد.  داردکه ییک ن  آموزی

شود. نشان  توصیه یم   LCPSبه عنوان مورد نیاز توسط  VDHو  CDCپوشد ماسک به، از و در طول مدرسه به عنوان 
دانش آموز کد لباس  8270تار و سیاست یا تصاویر بر روی پوشش صورت باید با کد دانشجویی رفها، کلمات، و 

 است. منطبق
 

 اجرای قانون پوشیدن ماسک  
وی از نیاز و دستور بهداشت عمویم اضطراری رسارس کشور و نیا  دانش آموزای  که ماسک نیم پوشند  ز به  به پیر

د. اگر   قرار یم ماسک نزنند، ییک در اختیار آنهاتوصیه خواهند شد. اگر     .K-12مدارس  پوشیدن ماسک در گیر
وی از, کارکنان با دانش آموز مالقات و تماس با پدر و مادر / رسپرست به بحث و  دانش آموز حارص  به پیر

به نیاز پزشیک یا  شد.. اگر عدم تمکتر  مربوط شناسایی دلیل دانش آموز امتناع کند، ماسیک به او داده خواهد 

اگر دانش     توسعه خواهد داد. مایل باشد، تیم پایه مدرسه طرح اقدایم را برای حمایت از انطباق دانش آموز با نیاز 

آموز پس از مالقات تیم مستقر در مدرسه برای حمایت از انطباق دانش آموز به پوشیدن ماسک ادامه دهد، ممکن است  

کت در فعالیت های کالس درس حذف  شود. پیامدهای انضبایط داده شود و دانش آموز ممکن است از رسر
 

http://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=ANS2SV6DD33E
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انتظار یم رود برای نشان   LCPSپدر و مادر / رسپرستان ، فروشندگان ، و بازدید کنندگان از ساختمان های 
ش  ی از گسیی  جامعه برای خود و دیگران برای جلوگیر

ماسک  COVID – 19دادن سطح باالیی از نگرای 
و مادر / رسپرستان ، فروشندگان ، و بازدید کنندگان یادآوری خواهد شد که زدن ماسک مورد نیاز است در  بزنند.  به پدر  

حایل که در داخل یک مدرسه و یا ساختمان دولت هستند و از آنها خواسته یم شود برای قرار دادن ماسک مطابق با  

 کنند.   عمل 456و فصل  CDCتوصیه های 

 ارزیایی ماسک پوشیدن 
دانش آموز به دانش آموز، دانش آموز به  ؛456و ویرجینیا کد فصل CDCارزیایی مدام و مستمر و نظارت و برریس راهنمایی 

کارکنان، و انتقال کارکنان به کارکنان؛ تعداد دانش آموز و / یا قرنطینه کارکنان؛ تعداد روزهای مرخیص بیمار )کارکنان( و 

اتژی کاهش رسایت بیماری    هر دادهو  بیماری؛دانش آموز در مدارس به دلیلغیبت  دیگری مربوط به زدن ماسک و اسیی

جامعه شهرستان لودون و نرخ مثبت بودن   19. ما همچنتر  رسایت و موارد ابتال به کووید انجام خواهد شد 
 و درصد آن را  در نظر خواهیم گرفت.  

هر شش هفته گزارش و ارائه هر   زیایی داده ها به هیئت مدیره مدرسه یک جامعه در مورد این ار  LCPSکارکنان 

گونه تغییر به ماسک پوشیدن و کاهش روش مطابق با دستور بهداشت عمویم اضطراری رسارس کشور نیاز به پوشیدن 

 . را اعالم خواهند کرد.  K-12مدارس  ماسک در

 دیگر اقدامات کاهش رسایت این بیماری 
ی  یک و رعایت فاصله اجتماع دوری فیر 

ییک اجرا خواهد شد، در صورت امکان، در رسارس تمام ساختمان های  . در هر دستورالعمل LCPSدوری فیر 

VDHدر تنظیمات داخل سالن ،K-12،    فویی یک دانش آموز مبتال است، مادایم   6تا  3دانش آموزی که در فاصله

ی در محل دارد، تماس نزدییک در نظر گرفته نیم اتژی های پیشگیر
  که هر دو دانش آموز ماسک یم پوشند و مدرسه اسیی

 شود. 
 

 تمیر  کردن کامل  و دقیق 
ارج از کالس درس در مدارس است که شامل تمیر  کردن و  پروتکل های تمیر  کردن کامل و دقیق در خ   کارکنان مدرسه به 

 مدرسه، ادامه خواهند داد.  ضد تماس با سطوح لمس باال سه بار در روز در طول روز
 

 تب سنج غیر محسوس 
 افراد با استفاده از دوربتر  های حراریی دوباره برقرار خواهد شد.   در جایی که نصب شده  است، غربالگری دمای

 
 روزه 10تماس نزدیک و قرنطینه 

ساعت استفاده یم   ۲۴دقیقه یا بیشیی در عرض  ۱۵فوت به مدت مجموع  ۶از نزدییک   VDHبه طور کیل 
مشکوک یا تأیید شده است را    COVID-19 ی که در معرض تماس نزدیک با کیس که بهکند تا نیاز به قرنطینه افراد 

 تعیتر  کند. 
 

، دانش آموزای  که ماسک یم پوشند ممکن است نیازی به قرنطینه نداشته باشند.  K-12در تنظیمات 
فویی یک دانش آموز آلوده قرار دارد تا زمای  که هر دو دانش آموز ماسک یم     ۶تا  ۳دانش آموزی که در فاصله  

اتژی های  ی دیگری در جای خود دارد، تماس نزدییک محسوب نیمپوشند و مدرسه اسیی  شود.    پیشگیر
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واکسینه شده اند پس از داشتی  تماس نزدیک با کیس   COVID-19دانش آموزای  که به طور کامل برای 
 تا زمای  که دانش آموز بدون عالمت باقی یم ماند الزم به قرنطینه ندارد.   COVID- 19با

 
روز   10تماس های نزدیک با یک فرد مبتال شناسایی یم شوند، باید به مدت  دانش آموزای  که به عنوان

 قرنطینه شوند.  
 

( و یا قرنطینه فرصتی برای تشکیل  COVID-19دانش آموزای  که باید جدا باشند)مشکوک و یا تایید 
دول زیر و / یا ترتیبات با معلم خود را داشته باشد.  ج Schoologyتکالیف از دست رفته را از طریق 

 فرایندی را که باید دنبال شود، نشان میدهد: 
 

 اقدام  وضعیت  فرد / گروه 

 COVIDجدا شده )  دانش آموز فردی 
مثبت و / یا عالمت  

 دار( 

دانش آموز در خانه یم ماند و ممکن است به درس از طریق 
Schoology  یس داشته باشد اگر حال خویی برای انجام

دسیی
دانش آموز موجه محسوب میشود و با  این کار ندارند غیبت 

معلمان کار خواهد کرد تا پس از بازگشت به مدرسه کار را  
 ادامه دهد 

تک تک دانش 
 آموزان 

دانش آموز حارص  در نظر گرفته یم شود و در خانه یم ماند و  قرنطینه )بدون نشان( 
کت    Schoologyممکن است به طور ناهمزمان از طریق  رسر

کند. مدارس یک بزرگسال را شناسایی خواهد کرد برای برریس 
در دانش آموزان قرنطینه )مشاور مدرسه، معلم مشاوره، 
ه( و   نامزدی دانش آموز، و غیر

ی
دستیار معلم، هماهنیک

 همکاری با معلمان برای حمایت در صورت نیاز. 

کل کالس دانش 
 آموزان 

کت در مدرسه در   دانش آموزان قرنطینه شده و  قرنطینه  برای رسر
کت خواهند کرد. دانش آموزان بیمار   ی از راه دور رسر یادگیر

)جدا( غایب تلقی خواهند شد و با معلمان کار خواهند کرد تا 
 پس از بازگشت به مدرسه کار را ادامه دهند

 COVIDجدا شده )  معلم 
 مثبت/ یا عالمت دار( 

خواهد شد تا معلم مريض و معلم جایگزین در محل قرار داده 
جدایی به   زمای  که معلم به اندازه کاق  خوب برای بازگشت و

 پایان رسید. 

معلم در خانه قرنطینه خواهد شد و از راه دور از خانه  قرنطینه )بدون نشان(  معلم 
تدریس خواهد کرد. یک معلم جایگزین در کالس درس قرار 
ی در کالس درس حمایت کند در  خواهد گرفت تا از یادگیر

 حایل که معلم قرنطینه شده است. 

 


