 COVID-19العزل المدرسي والحجر الصحي

بيانات التواصل ُ
المخصصة للطاقم المدرس
رقم الهاتف610-278-6211 :
ر
اإللكبونMCSchoolsCOVID19@montcopa.org :
البيد
ر

تم التحديث في  24مارس  2022وقابل للتغيير في أي وقت

المراجع التي تدعم هذا ال ُمستند ُملحقة بالمستند و/أو ُمتوفرة في الجزء السفلي من الرسم البياني .الرجوع إلى الروابط لمزيد من التوجيه.

فحص األعراض
توصيات
األعراض
فحص
أعراض COVID-19
• اثنان من األعراض التالية :الحمى (بالقياس أو باإلحساس الذاتي) ،أو القشعريرة ،أو
اإلرهاق ،أو األلم العضلي ،أو الصداع ،أو التهاب الحلق ،أو االحتقان ،أو سيالن األنف،
أو الغثيان ،أو القيء ،أو اإلسهال
أو
• واحد من األعراض التالية :السعال ،أو ضيق في التنفس ،أو صعوبة التنفس ،أو فقدان
جديد لحاسة التذوق أو الشم (انقر هنا لالطالع على القائمة الكاملة لمركز مكافحة
األمراض والوقاية منها )CDC

ينبغي أن يخضع المرء لفحص للتحقق من اإلصابة بفيروس .COVID-19
•
•

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية أو مالحظة الطبيب بالتشخيص التفريقي ،فارجع إلى المدرسة بعد  24ساعة من زوال الحمى و اختفاء
أعراض الجهاز التنفسي
إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية أو كان الفرد غير قادر/يرفض إجراء االختبار ،فاتبع إرشادات العزل لـ COVID-19

ُمتطلبات العزل لـ COVID-19

قانون الصحة العامة لمقاطعة مونتغومري ،ال ُمتعلق باإلبالغ ،والعزل ،والحجر الصحي ،وتدابير مكافحة األمراض ذات الصلة (بما في ذلك تتبع المخالطين) للسيطرة على األمراض ال ُمعدية.

بدون أعراض

مع وجود أعراض
يُمكنه العودة إلى المدرسة بعد:

إيجابية اختبار  PCRو اختبار المستضد
(نقطة الرعاية) لفيروس COVID-19

يُمكنه العودة إلى المدرسة بعد:
•  5أيام من جمع العينة
يتم ارتداء األقنعة في األيام 10-6
إذا ظهرت األعراض خالل  5أيام ،فاتبع توجيهات العودة إلى المدرسة إذا كان تحليل PCRإيجابيًا أو اختبارالمستضد إيجابيًا
مع وجود أعراض

•  24ساعة من زوال الح ُمى و
• اختفاء األعراض و
• بعد  5أيام منذ أول ظهور لألعراض
يتم ارتداء األقنعة في األيام 10-6

ُمتطلبات الحجر الصحي لفيروس 19Covid-

ُمخالط لحالة إيجابية
•

على مسافة  6أقدام لمدة  15دقيقة أو أكثر

•

ُمخالط لمريض داخل األسرة

استثناء :في داخل الفصل الدراسي الداخلي من رياض األطفال حتى
نهاية التعليم الثانوي أو إعداد خارجي ُمنظم حيث يُمكن ُمالحظة
استخدام القناع،
تعريف جهة ال ُمخالطة القريبة يستبعد الطالب الذين كانوا على مسافة
تتراوح بين  3إلى  6أقدام من طالب مصاب ( ُمؤكد مختبريًا أو مرض
ُمتوافق سريريًا) حيث:
•

يُشارك كال الطالبين في االستخدام ال ُمتسق والصحيح لألقنعة المناسبة

•

ال ينطبق هذا االستثناء على المعلمين ،والموظفين ،أو غيرهم من
البالغين في الفصول الدراسية الداخلية.

و

قانون الصحة العامة لمقاطعة مونتغومري ،ال ُمتعلق باإلبالغ ،والعزل ،والحجر الصحي ،وتدابير مكافحة األمراض ذات الصلة (بما في ذلك تتبع المخالطين) للسيطرة على األمراض ال ُمعدية.
مع وجود أعراض

بدون أعراض

يجب اختبار األفراد لفيروس COVID-19

وعزلهم حتى يتم معرفة النتائج

إيجابية نتائج االختبار


الرجوع إلى ُمتطلبات العزل

سلبية نتائج االختبار




 :CDCما نعرفه عن الحجر الصحي والعزل
 -605 10/15/21 - UPDنقطة الرعاية استخدام اختبار المستضد وتفسيره
 -606- 10/25/2021 - ADVتوصيات بخصوص جرعة ُمنشطة للقاح COVID-19
*ألغراض هذا الدليل ،يُعتبر األفراد قد تم تطعيمهم بالكامل بعد  14يو ًما عى األقل من إكمال
السلسلة األولية .يُعتبر األفراد ُمحدثين في نفس يوم تلقي جرعة ُمنشطة.

الحجر الصحي لمدة  5أيام بعد ذلك
آخر تعرض
أقنعة تُلبس حول اآلخرين
خالل األيام 10-6
اتبع تعليمات السياسة المرضية

•
•
•

الحجر الصحي لمدة  5أيام بعد آخر تعرض
يُوصى بإجراء االختبار في اليوم الخامس من التعرض
يتم ارتداء األقنعة في األيام 10-6
قد تتطلب جهات االتصال المنزلية مزيدًا من التحقيق ،ولكن يجب اتباع
اإلرشادات المذكورة أعاله.

يجب على الجميع مراقبة األعراض لمدة  10أيام .إذا ظهرت األعراض ،اتبع
العودة إلى المدرسة من أجل االتصال الوثيق مع األعراض.
خيارا لتنفيذ إرشادات
تمتلك مدارس رياض األطفال حتى نهاية التعليم الثانوي
ً
ارتداء القناع والتي تتضمن ارتداء األقنعة باستمرار بعد التعرض وبروتوكول
االختبار.
إيجابية نتائج االختبار
الرجوع إلى ُمتطلبات العزل
•

اإلعفاء من لقاح فيروس COVID

ال يحتاج األشخاص إلى العزل بعد التعرض إذا استوفوا واحدًا من المعايير التالية:

 العمر  18عا ًما أو أكثر وتلقوا جميع جرعات اللقاح ال ُموصى بها ،بما في ذلك المعززات إذا كانوا
مؤهلين ،وجرعات أولية إضافية لبعض األشخاص الذين يُعانون من نقص المناعة*
 العمر من  5إلى  17عا ًما وإكمال السلسلة األولية من لقاحات *COVID-19
و تظلبدون أعراض منذ آخر مرة تعرضت فيها،

يُوصى بإجراء اختبار في اليوم الخامس بعد آخر تعرض و
ارتداء قناع حول اآلخرين لمدة  10أيام.
 اختبار إيجابي :الرجوع إلى ُمتطلبات العزل
 تتطور األعراض :كرر االختبار ،والعزل أثناء انتظار النتائج واتباع السياسة المرضية
 راقب أعراض  COVID-19لمدة  10أيام بعد التعرض األخير

استثناء اإلصابة الحديثة بفيروس COVID-19
األشخاص الذين خضعوا الختبار تشخيصي إيجابي لـ  Covid-19خالل آخر  90يو ًما قبل آخر
تعرض ال يحتاجون إلى الحجر الصحي إذا بقوا بدون أعراض.
 ارت ِد قناعًا بالقرب من اآلخرين لمدة  10أيام بعد التعرض

 CDCالحجر الصحي وحساب العزل
 601- 10/1/2021 - UPD ADVتوصيات الحجر الصحي بعد اختبار األجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 Antibody
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/contact-tracing.html
 -619 1/7/2022- UPDترات العزل والحجر الصحي لـ  Covid-19لعامة السكان

