
    

 LCPS تعدیل یھا برنامھ و COVID-19 در ارتباط با خانواده ھا الزم برایاطالعات 

 

 ، LCPSخانوادە های ع��ز 

ی  2021-2020در طول سال تحص�� به فاز بعدی  LCPSما مشتاقانه منتظر هست�م تا دا�ش آموزان با توجه به بازگشت  به �ادگ�ی
ی حضوری شدە  تعد�لبرگردند. در ز�ر اطالعایت در مورد بر�ن از راهکارهای  در کالس حضوری هنگام بازگشت دا�ش آموزان به �ادگ�ی

 آوردە شدە است. 

ی از ب�ماری ها ( LCPSو کارکنان ما باالت��ن اول��ت ما در  دا�ش آموزانسالمیت و ا�مین  ل و پ�شگ�ی ) ، وزارت CDCاست. مرا�ز کن�ت
-COVID) راهنمایی هایی را برای مدارس دولیت ارائه دادە اند تا از ابتال به VDOE) و وزارت آموزش و�رجین�ا (VDH(بهداشت و�رجین�ا 

ی کنند.  19  تمام اطالعات موجود در این نامه را  LCPSدر مدرسه جلوگ�ی
�
براساس این راهنما روشهای ا�مین را توسعه دادە است. لطفا

�د. با دقت برر� کردە و در صورت ه  ر گونه سؤال با مدیر مدرسه خود تماس بگ�ی

 

 و کارکنان دا�ش آموزانغ��الگری روزانه برای همه 

ن هر روز صبح ، قبل از  فرزندان خود مرور کنند. ا�ر فرزند شما به  ا فرزندتان به مدرسه ، والدین �ا ��رستان با�د سواالت ز�ر را ب رفنت
شما با�د فرزند خود را از مدرسه دور نگه دار�د ، و توص�ه � کن�م برای راهنمایی های  هر �ک از این سؤاالت "بله" پاسخ � دهد ،

ن ب�ش�ت با  ن به این سؤاالت پاسخ خواهند داد و ا�ر به هر  تکن�سنی �د. کارکنان مدرسه ن�ی مراقبت های بهداشیت کودک خود تماس بگ�ی
ز�ر  از سواالت  ت که هر ک� که احساس خویب ندارد �ا به هر سؤا�سؤا� پاسخ مثبت دهند ، در خانه خواهند ماند. �س�ار مهم اس

 پاسخ "بله" � دهد ، در خانه بماند. 

 

 آ�ا فرزند شما موارد ز�ر را داشته است:  -جواب "بله" �ا "نه" 

ن تب؟ 100.4. تب جد�د (1  درجه فارنها�ت �ا باالتر) �ا احساس داشنت

 به �ک وضع�ت بهداشیت د�گر �سبت ده�د. . �فه جد�دی که شما ن� توان�د آن را 2

 نفس جد�دی که ن� توان آن را به وضع�ت سالمیت د�گری �سبت داد؟3
گ

 . تن�

 گلو درد جد�دی که ن� توان آن را به وضع�ت سالمیت د�گری �سبت داد؟  -4

ممکن است نا�ش از �ک فعال�ت دردهای عضالین (م�الژی) که ن� توان�د آن را به �ک وضع�ت سالمیت د�گر �سبت ده�د ، �ا  -5
) باشد؟  خاص (مانند ورزش بدین

ن حس چشایی �ا بو؟6 ن رفنت وع جد�د از بنی  . �ش

 . حالت ته�ع �ا استفراغ؟7

 اسهال؟ -8

 احتقان �ا آب��زش بیین که ن� توان آن را به وضع�ت سالمیت د�گری �سبت داد؟ -9

 آ�ا فرزند شما در حوا� ک� بودە که ب�مار است؟ -10

 باشد؟دادە را آزما�ش  COVID-19آ�ا فرزند شما در نزد�� ک� بودە است که  -11
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 ا�ر به هر �ک از سؤاالت فوق "بله" پاسخ داد�د. فرزند خود را به مدرسه نفرست�د. 

ن ا�ر قبً� این کار را نکردە ا�د با  �د. تکن�سنی  پزش� خود تماس بگ�ی

ا� برای گزارش غیبت خود با مدرسه فرزندتان تم  عالئ� را که فرزندتان تج��ه کردە است به اش�ت
�
�د. هنگام تماس ، لطفا اس بگ�ی

 کمک � کند.   COVID-19در پا�ش جمع�ت مدارس از عالئم  LCPSبگذار�د. این امر به 

 

 درجه حرارت

عالئم که درجه حرارت به طور تصاد�ن برر� � شود ، و هنگا� که دا�ش آموز گزارش � کند که احساس خویب ندارد ، و چه زماین  
، برر� � شود. ا�ر دمای دا�ش آموز  ب�ماری توسط کارکنان مشاهدە � شود. دما با استفادە از دماسنج بدون لمس مرکز پ�شاین

ند. ما به شدت باشد ، ا 100.4باالتر از  ز والدین �ا ��رستان خواسته � شود بالفاصله به مدرسه ب�ایند تا دا�ش آموز را به خانه ب�ب
ن درجه حرارت کودک ، با  ن توص�ه � کن�م در صورت داشنت  مراقبت های بهداشیت کودک خود برای راهنمایی مشورت کن�د.  تکن�سنی

 

 ماسک و پوشش صورت پارچه

استفادە  VDHو  CDCاز نظر توسعه و مطابق با دستورالعمل هاي سال موظفند همانطور كه  2آموزان باالتر از كل�ه كاركنان و دا�ش 
ی پوش�دە باشد. به گونه ای   پارچه پوشانند  خود را با  �ی شود ، صورت  كه روي دهان و بيین

ه � کنند ، هم�شه از ماسک استفادە � کنند و از کارکنان کلین�ک بهداشت در هنگام کار با دا�ش آموزاین که عالئم ب�ماری را تج��
ات کامل محافظ شخ� ( ن  ) استفادە � کنند. PPEتجه�ی

 

 فرستادن دارو به مدرسه

ا�ط ز�ر را  هر زمان ممکن دارو با�د در خانه تج��ز شود. ا�ر دا�ش آموز شما در طول روز مدرسه ن�از به دارویی داشته باشد ، با�د �ش
 رعا�ت کن�د: 

  فرماطالعات  همراە با  داروخانه و  برچسبباشد. داروهای تج��ز شدە با�د دارای و با تار�ــــخ م�ف با�د در ظرف اص� آن  دارو 
از مدرسه �س سال تحص�� دارو را  . فرم ها با�د بطور مناسب ، امضا و تار�ــــخ گذاری شوند. والدین �ا ��رستان با�د در پا�انباشند 
ند   . ، دور ر�خته خواهد شد . هرگونه دارویی که در پا�ان سال تحص�� در مدرسه با�ت بماند بگ�ی

انجام ن� شود. این روشهای هوازی سازی  2021-2020در طول سال تحص��  LCPSهواسازی در  داروهایدرمان نبوالیزر و سایر 
 قرار دهند. ا�ر در حال ته�ه رونا � توانند قطرات کو 

گ
استنشا�ت  وسا�ل و�روس را در هوا پخش کردە و د�گران را در معرض خطر آلود�

 ا�ر سؤال دار�د با متخصص کلین�ک بفرستفضایئ  محفظهبرای استفادە فرزندتان در مدرسه هست�د ، با�د آن را همراە 
�
�د. لطفا

�د. ع �ا خدمات بهداشیت دابپرستار من ا بهداشت ، �  ا�شجویی تماس بگ�ی

  

 

 

https://www.lcps.org/StudentHealthForms
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 اتاق بهداشت و درمان

کل�ه مدارس در  هر دف�ت بهداشت مدارس ابتدایی توسط متخصص کلین�ک بهداشت و توسط �ک پرستار منابع �شتیباین � شود. 
ن�ازهای ، از دف�ت خدمات درماین برای  2021 - 2020متوسطه �ک پرستار مدرسه تمام وقت کار � کنند. در طول سال تحص�� 

استفادە � شود. اتا�ت جدا از ادارە بهداشت در هر مدرسه مشخص شدە است و برای ارز�ایب و  مورد ن�از  یی کمکهای اول�ه و دارو
 این اتاق را اتاق مراقبت � نامد.  LCPSمراقبت از دا�ش آموزاین که احساس خویب ندارند، استفادە خواهد شد. 

در صوریت  الئم ب�ماری دارد ، به دف�ت بهداشت اطالع دادە � شود و از دا�ش آموز خواسته � شود هنگا� که دا�ش آموز شکاییت �ا ع
� شود. پرسنل دف�ت بهداشت که در اتاق  فرستادە برای ارز�ایب عالئم و برر� دما به اتاق مراقبتکه ماسک ندارد، ماسک زدە و 

ات مراقبت کار � کنند ، ن ارند. به والدین اطالع دادە � شود که دا�ش آموز آنها در اتاق مراقبت است. ا�ر کامً� پوش�دین د  PPE تجه�ی
داشته باشد �ا عالئم ب�ماری گزارش شدە �ا مشاهدە شود ، از والدین �ا ��رستان خواسته � شود تا  100.4دا�شجویی درجه حرارت 

ند بالفاصله دا�ش آموز خود را  ��رستان خواسته � شود هنگام رس�دن به مدرسه ، مدرسه را . از والدین �ا از مدرسه تح��ل بگ�ی
والدین �ا ��رست اسکورت نزد به ساختمان دادە ن� شود. �ک کارمند ، دا�ش آموز را  ورود مطلع کنند. به والدین و ��رستان اجازە 

خود را �شان دهند و سپس دا�ش آموز در اخت�ار والدین �ا ��رست  کارت شناسایی � کند. از والدین �ا ��رست خواسته � شود تا  
د. دا�ش آموزان دارای عالئم سازگار با �   قرار  ) ، و خانوادە آنها ، تا زماین که پزشک معالج CLIمانند ب�ماری ( COVID-19گ�ی

 . ن� توانند به مدرسه بازگردند ، باشند �شدە  COVIDارز�ایب پزش� و در صورت لزوم �ست  و بهداشت خود را ند�دە اند 

 

 ، زماین که: به مدرسه برگردد  میتواند ،  باشد مثبت  COIVID-19کود� برای آزما�ش  ا�ر 

 ب�ماری، گذشته باشد. عالئم  زمان تج��هروز از  10● 

 و گذراندە باشد   بدون تب (بدون استفادە از داروهای کاهش دهندە تب) را  ساعت 24● 

 ود عالئم. ساعت �س از بهب 24● 

ن بهداشیت در مدرسه دنبال خواهد شد و دا�ش آموز مجاز خواهد بود د باشمن�ن  COVID-19 برای کودکآزما�ش   ا�ر  ، روشهای روتنی
 گردد. از ، به مدرسه ب )بدون استفادە از داروهای کاهش دهندە تب(ساعت بدون تب بودە  24وقیت که 

ا�ط پزش� مزمن  دا�ش آموزان دارای �ش

ا�ط مزمن بهداشیت ا�ر   دک�ت است ، ما خانوادە ها را �ش��ق � کن�م تا با  حساس و ضع�ف از نظر پزش� ، فرزند شما به دل�ل �ش
ی از راە دور برای دا�ش آموز  ی ترکییب �ا مدل �ادگ�ی ن اینکه آ�ا مدل �ادگ�ی  فرزندشان ارتباط برقرار کنند ، و پرستار مدرسه برای تعینی

 . ، شما را راهنمایی � کند به�ت خواهد بود  ندم�کپا شما در طول دورە

این  بر  ا اجتما� را حفظ کنند. کالس هفاصله پا  6تا حد امکان  با�د و کارکنان  دا�ش آموزان،  CDCطبق رهنمودهای  فاصله اجتما�: 
 . خواهند شد تنظ�م اساس 

                         

ا� گذاری وسا�ل مدرسه●  مدرسه استفادە نکنند. کارکنان این و لوازم التح��ز ود که دا�ش آموزان از وسا�ل توص�ه � ش - به اش�ت
ن در اخت�ار دارند.   امر را تحت نظر دارند و منابع کا�ن ن�ی

 . ی خواهند گرفتدر ات��وس جاجتما� حفظ فاصله ادا�ش آموزان با اقدامات  -ات��وس  - حمل و نقل● 

ساعت �ا در صورت درخواست �ک کارمند برای ن�از  2ر محل حضور خواهند داشت. آنها هر هر روز د نظافتکارمندان   -نظافت  ● 
ەفوری ، سط�ح لم� باال را  ن ن  و ضدعفوین  پا��ی  � شوند. و نظافت � کنند. کالسها و کلین�ک ها هر روز �س از ترک دا�ش آموزان تم�ی


