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 یلعب اآلباء واألطفال والمعلمون وممرضات المدارس والموظفون والمسؤولون جمیًعا دوًرا مھًما في العمل مع وزارة الصحة بفیرجینیا 
 لمنع  كوڤد - ۱۹ من دخول بیئة المدرسة والمساعدة في بطء انتقال كوڤد - ۱۹ في مجتمعاتنا  .  یجب على الجمیع مراقبة صحتھم أثناء
 وجود كوڤد - ۱۹ في المجتمع ویجب أال یذھبوا إلى المدرسة أو أي أنشطة أخرى إذا كانوا مرضى أو إذا علموا أنھم تعرضوا لشخص

. مصاب بـكوڤد - ۱۹

ماذا سیحدث إذا تم تشخیص شخص ما بـكوڤد - ۱۹ ؟
 عندما یكون لدى شخص ما اختبار إیجابي لـكوڤد - ۱۹ أو یتم تشخیصھ من قبل طبیبھ بـكوڤد - ۱۹ ، یتعین على الطبیب بموجب 

 القانون إبالغ  وزارة الصحة بفیرجینیا بالتشخیص أو االختبار اإلیجابي.  یتیح اإلبالغ عن ھذه المعلومات إلى  وزارة الصحة بفیرجینیا
 لخبراء الصحة العامة (ُیطلق علیھم "محققو الحالة") الوصول إلى الشخص المصاب  بكوڤد - ۱۹ لتوفیر  التعلیم والحصول على

 معلومات حول اآلخرین الذین ربما یكونون قد تعرضوا.  إذا كان عمر الشخص المصاب بكوڤد - ۱۹ لیبلغ من العمر ۱۷ عاًما أو أقل ،
.فسیتحدث محقق الحالة إلى الوالد أو الوصي

 عندما یتواصل محققو الحاالت من وزارة الصحة المحلیة  ألول مرة مع األشخاص الذین تم اإلبالغ عن إصابتھم بكوڤد - ۱۹، فسوف
:یقومون بما یلي

 التحقق وطلب معلومات دیموغرافیة إضافیة •

"مثال على السؤال: "ھل یمكنك التحقق من اسمك (أو اسم طفلك) وتاریخ المیالد؟

 قم بتوفیر التثقیف حول   كوڤد - ۱۹ واسأل عن أي أعراض أو ظروف أساسیة قد یعاني منھا الشخص •

"مثال على سؤال: "ھل تطلبت األعراض منك (أو على طفلك) الذھاب إلى المستشفى؟ 

 مراجعة التوصیات العزلة والموارد األخرى • 

"مثال على سؤال: مثال على سؤال: "كیف ستبدو العزلة المنزلیة؟  ماھي المخاوف التي لدیك؟ 

 إجراء تتبع جھات االتصال لتحدید أي جھات اتصال وثیقة ربما تعرضوا لھا • 

 مثال على سؤال: "ھل شاركت (أو طفلك) الطعام أو المشروبات مع أي شخص في الیومین السابقین لشعورھم بالمرض أو 
 عندما شعروا بالمرض؟  ھل جلست (أو طفلك) بجوار شخص ما في الحافلة في الیومین السابقین لشعورھم بالمرض أو

" عندما شعروا بالمرض؟

:لن یقوم محقق القضیة بما یلي 

.اسأل عن رقم الضمان االجتماعي الخاص بك (أو لطفلك) أو حالة الھجرة أو المعلومات المالیة • 
 .شارك اسمك (أو اسم طفلك) أو ھویتك مع أي جھات اتصال قریبة • 

،یجب على األشخاص المنعزلین البقاء في المنزل حتى یصبح من اآلمن لھم التواجد مع اآلخرین.  في البیت
یجب على أي شخص مریض أو مصاب أن یفصل نفسھ قدر اإلمكان عن اآلخرین بالبقاء في 

 : االتصال بتعقب كوڤد - ۱۹ في مدارس الروضة - ۱۲
كیفیة التحضیر و ما یمكن توقعھ

 اعتبارا من اغسطس ۲۰۲۰
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 غرفة أو منطقة مرضیة" محددة واستخدام حمام منفصل ، إذا كان ذلك متاًحا.  یمكن لألشخاص المصابین بـكوڤد - ۱۹ الذین ظھرت" 
 علیھم أعراض أن یكونوا مع اآلخرین ویعودوا إلى األنشطة بعد حدوث كل ما یلي: ۲٤ ساعة بدون حمى (بدون استخدام األدویة الخافضة

   للحمى مثل األسیتامینوفین أو اإلیبوبروفین) وتحسن األعراض وعندما ۱۰ أیام  مرت منذ ظھور األعراض ألول مرة.  یمكن للمصابین
 بكوڤد - ۱۹ الذي لم  تظھر علیھم أي أعراض أن یكونوا مع اآلخرین وأن یعودوا إلى األنشطة بعد مرور ۱۰  أیام على اختبار   كوڤد -

۱۹  اإلیجابي
.

ما نوع المعلومات التي قد تسألھا إدارة الصحة المحلیة المدرسة؟ 

 إذا تم تحدید شخص مصاب  بكوڤد - ۱۹ویحضر أو   یعمل في بیئة مدرسیة ، فقد یتواصل  الصحة المحلیة مع المدرسة لجمع معلومات 
   إضافیة.  لن یتم مشاركة اسم وھویة الشخص المصاب بـ كوڤد - ۱۹ مع المدرسة أو تأكیدھا من قبل  وزارة الصحة المحلیة.  سیطلب

  وزارة الصحة المحلیة معلومات محددة بناًء على مقابلتھم مع الشخص المصاب بكوڤد - ۱۹ ، أو الوصي على ذلك الشخص.  خالل جائحة
:كوڤد - ۱۹، سیكون من المھم للغایة أن تستعد المدارس من خالل توفیر المعلومات بسھولة.  قد تشمل المعلومات المطلوبة

إجمالي عدد الطالب والموظفین بالمنشأة •
إجمالي عدد الطالب والموظفین في صف أو فصل دراسي معین • 

جداول الصف أو القوائم لصف أو فصل دراسي معین • 
مخططات جلوس الفصل لصف معین أو فصل دراسي • 

(التدابیر الوقائیة في المكان في غرفة الصف الدراسي الخاصة (على سبیل المثال ، تباعد المكاتب ، سعة الغرفة • 
مھام الحافالت لمسار حافالت معین • 

معلومات االتصال للطالب والموظفین • 
 معلومات حول مجموعات معینة أخرى قد یكون الشخص المصاب بفیروس  كوڤد - ۱۹ قد أمضى وقًتا طویالً معھا (على سبیل • 

المثال ، فریق ریاضي ، نادي مدرسي ، رعایة ما بعد المدرسة
)

معلومات عن الطالب أو الموظفین الذین أبلغوا عن المرض مؤخًرا • 
األعراض 

تواریخ البدء 
 مواقع في المنشأة حیث یقضي األشخاص المصابون بالمرض وقتھم 

كیف ستتواصل المدرسة مع الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء والموظفین؟

 سیشجع وزارة الصحة المحلیة المدرسة على إخطار أولیاء األمور / األوصیاء والطالب والموظفین بشأن الموقف مع الحفاظ على 
السریة.  یمكن لوزارة الصحة المحلیة المساعدة في نماذج الرسائل وصحائف الوقائع

.
كیف ستتواصل دائرة الصحة المحلیة إلغالق جھات االتصال؟  ماذا سیطلبون؟ 

 سیستخدم خبراء الصحة العامة (ُیطلق علیھم "متتبعو االتصال") في   وزارة الصحة المحلیة المعلومات التي تم الحصول علیھا من 
 خالل مقابلة الحالة وأي معلومات إضافیة تقدمھا المدرسة لتحدید األشخاص الذین كانوا على اتصال وثیق مع الشخص المصاب بكوڤد -

۱۹ أثناء انتقال العدوى إلیھم.  إذا كان عمر األشخاص المقربین ۱۷ عاًما أو أقل ، فسیتحدث متتبعو االتصال إلى الوالد أو الوصي
.

 یشمل االتصال الوثیق أي شخص قضى أكثر من ۱٥ دقیقة على بعد ستة أقدام من الشخص المصاب بـكوڤد - ۱۹ او تعرض إلفرازات 
الجھاز التنفسي للشخص (على سبیل المثال ، سعال أو عطس
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 على؛  كوب الشرب أو األواني المشتركة ؛  التقبیل) بینما كانوا معدیین.  یعتبر الشخص المصاب بـ-معدًیا بدًءا من یومین قبل أن
یمرض ، أو قبل یومین من اختباره إذا لم تظھر علیھ األعراض مطلًقا

.
 اعتماًدا على بیئة الفصل الدراسي ، وإجراءات الوقایة المنفذة في المدرسة (على سبیل المثال ، تقلیل حجم الفصل ، وفصل المكاتب) ، 
  وعمر األطفال وأنشطتھم في المدرسة ، قد یكون من الصعب للغایة تحدید ما إذا كان األطفال یقابلون المقربین أم ال.  تعریف االتصال.

 إذا تم التعرف على شخص مصاب بكوڤد - ۱۹   في فصل من األطفال الصغار الذین یواجھون صعوبة في الحفاظ على مسافة ستة أقدام
 من بعضھم البعض ، فیمكن اعتبار الفصل بأكملھ جھة اتصال وثیقة.  إذا تم التعرف على شخص مصاب  بكوڤد - ۱۹ في طالب

 بالمدرسة الثانویة أو في مدرس / عضو ھیئة تدریس ، فقد یتمكن من تقدیم معلومات أكثر تفصیالً حول أنشطتھ وتفاعالتھ ، بحیث یمكن
أن یقع عدد أقل من األشخاص في فئة االتصال الوثیق ھذه

.
:عندما تواصل  أدوات تتبع جھات االتصال إلى أولئك الذین تم تحدیدھم على أنھم جھات اتصال وثیقة ، فسوف یقومون بما یلي 

 التحقق وطلب معلومات دیموغرافیة إضافیة • 

"مثال على السؤال: "ھل یمكنك التحقق من اسمك (أو اسم طفلك) وتاریخ المیالد؟ 

 قم بتوفیر التثقیف حول  كوڤد - ۱۹  واسأل عن أي أعراض قد یكون لدى الفرد • 

مثال سؤال: "ھل تعرف أعراض   كوڤد - ۱۹  ؟ ھل أنت (أو طفلك) حالًیا 
" تعاني من أي من ھذه األعراض؟ 

 التوصیة بإجراء االختبار ، إن وجد ، وتوفیر الموارد لتحدید مواقع االختبار

"مثال على سؤال: "ھل لدیك خطة إلى أین تذھب الختبار نفسك (أو طفلك)؟

 تسجیل جھة االتصال في أداة المراقبة واإلبالغ تسمى "تنبیھ سارا " والتي ستسمح لوزارة الصحة المحلیة بفحص الشخص كل یوم • 
 فیما یتعلق بأعراضھ ، وربطھ بالرعایة إذا لزم األمر

"مثال على سؤال: "ھل أصبت (أنت أو طفلك) بالحمى الیوم أو عانیت من أي أعراض أخرى؟ 

 مراجعة توصیات وحدة العزل وتاریخ انتھاء فترة العزل والموارد األخرى • 

"مثال على سؤال: مثال على سؤال: "كیف سیبدو الحجر المنزلي؟  ماھي المخاوف التي لدیك؟ 

:لن یقوم متتبع جھات االتصال بما یلي 

   تأكید االسم أو ھویة الشخص مع •
 •كوڤد - ۱۹ 

 . السؤال عن رقم الضمان االجتماعي لك او لطفلك ، وضع الھجرة او معلومات المالیة • 
 .  الحضور الى منزلك الجراء االختبار • 

یجب على االشخاص ذا االتصال الوثیقة لشخص مصاب ب  كوڤد - ۱۹      الحجر   الصحي (البقاء في المنزل) ومراقبة
 الصحة لمدة ۱٤  یوًما ، بدًءا من آخر یوم تعرضوا فیھا ل  كوڤد - ۱۹  ـ.     یوصى أیًضا باختبار جمیع جھات االتصال القریبة ، إذا 

 كان االختبار متاًحا ، لتحدید ما إذا كانت معدیة بسرعة.  إذا تم اختباره وكانت النتیجة إیجابیة ، فسیتم اعتبار الشخص مصاًبا بـ   كوڤد -
 ۱۹  ویجب عزلھ (البقاء في المنزل) وتجنب االتصال غیر الضروري مع أي شخص آخر.  إذا تم االختبار وكانت النتیجة سلبیة ،

 فستظل جھات االتصال القریبة بحاجة إلى إكمال الحجر الصحي األصلي بالكامل لمدة ۱٤  یوًما.  ال تحتاج جھات االتصال إلى الحجر
الصحي.

ماذا ستفعل المدرسة إذا تم تحدید شخص مصاب بـ   كوڤد - ۱۹  ؟  ھل ستغلق؟ 
ستعمل دائرة الصحة المحلیة  مع المدرسة لمراجعة التدابیر المعمول بھا للحد من انتشار المرض وربما 
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 التوصیة بتدابیر أو تعدیالت إضافیة على األنشطة الحالیة.  اعتماًدا على المعلومات اإلضافیة المقدمة ، قد تشمل ھذه اإلجراءات زیادة
.التنظیف واإلغالق المؤقت لبعض الفصول الدراسیة أو المناطق وربما اإلغالق المؤقت لمبنى المدرسة

 قد یوصى باإلغالق إذا تم تحدید الطالب أو الموظفین الذین ثبتت إصابتھم بـ كوڤد - ۱۹ أو الذین ظھرت علیھم أعراض كوڤد - ۱۹ في 
.مجموعات أو صفوف أو فصول متعددة في جمیع أنحاء المدرسة

 إذا أوصى بإغالق مبنى المدرسة ، فإن اإلطار الزمني الموصى بھ لتعلیق عملیات المدرسة ھو ۱٤ یوًما.  بعد مرور ۱٤  یوًما ، یمكن 
 إعادة فتح مبنى المدرسة لألطفال والموظفین الذین لیس لدیھم عالمات أو أعراض لـوالذین كوڤد - ۱۹ لم یتصلوا مؤخًرا بشخص مصاب

بـ . كوڤد - ۱۹


