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من روضة األطفال وحتى المرحلة  في مدارس COVID-19ملحق لبروتوكول خطة إدارة التعرض لـ 
 COVID-19إدارة تفشي  الثانویة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

على مستوى المجتمع في تعظیم    COVID-19  وباء التعرض لـ یمكن أن تساعد استجابة الصحة العامة المستھدفة الحتواء حاالت  
 . COVID-19) لـ  DPHمقاطعة لوس أنجلوس (بدارة الصحة العامة  إل العامة   ستجابةاالتأثیر  

الطالب من  تعتبر   تخدم  التي  والثانویة  االبتدائیة  الثانوي   مرحلة  حتى و األطفال    روضة المدارس  )  K-12  من  مدارس ال (  التعلیم 
-COVID  وباء  التي تعاني من تفشيالتعلیم الثانوي    مرحلة  من روضة األطفال وحتىیمكن للمدارس  و .  امجتمع موثوق بھ  یكةشر
مساعدة إدارة الصحة العامة على تحسین توقیت وتأثیر استجابة الصحة العامة من خالل تنفیذ تدابیر مكافحة تفشي المرض    19

 .COVID-19  وباء  ومنع انتشار لوباءتساعد في احتواء تفشي ا ل 

وفقًا لجمیع أحكام الفتح اآلمن للمدارس  من روضة األطفال وحتى التعلیم الثانوي  مدارس  الیجب تنفیذ األنشطة التعلیمیة التي تقدمھا  
. تحدد  الصادرة عن إدارة الصحة العامة  التعلیم الثانوي من روضة األطفال وحتى  مدارس  ل فتح ل ال إعادة  المفصلة في بروتوكوالت  

تعرض   إدارة  الثانويمدارس  ال في    COVID-19خطة  التعلیم  وحتى  األطفال  روضة  إ   من  عن  العامة  الصادرة  الصحة  دارة 
مدارس  ال في  COVID-19  حاالت أو أكثر من  3لة أو حالتین أو  الخطوات اإلضافیة الموصي بھا والمطلوبة إلدارة التعرض لحا

، فیجب علیھا  COVID-19. عالوة على ذلك، إذا كانت إحدى المدارس تعاني من تفشي  من روضة األطفال وحتى التعلیم الثانوي
قد یوصى  و.  COVID-19یتضمن األنشطة األساسیة الموصي بھا لمنع انتشار    الذي  تنفیذ اإلجراءات الموضحة في ھذا الملحق 

 . ءوبابتدابیر إضافیة أو مطلوبة للمواقع التي تعاني من تفشي ال 

-COVIDحاالت مؤكدة مختبریًا مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض    3ما ال یقل عن  وجود  على أنھ:    ءا الوبیتم تعریف تفشي  
األسرة، ولیسوا على اتصال وثیق ببعضھم    یسوا من نفسل مرتبطین وبائیًا، و   شخاصیوًما في مجموعة* مع أ   14خالل فترة    19

 البعض خارج الحرم الجامعي.

األشخاص الذین یشتركون في عضویة مشتركة في المدرسة (على سبیل المثال، الفصل الدراسي،  تشمل  * المجموعات المدرسیة  
). تتطلب الروابط الوبائیة  المواصالت  المدرسة، النشاط المدرسي الالمنھجي، الفصل األكادیمي، الفرق الریاضیة، النوادي، فعالیة ب

أن یكون األشخاص المصابون موجودین في وقت ما في نفس المكان خالل نفس الفترة الزمنیة بینما كان شخص واحد أو أكثر  
 معدیًا. 

 

وم  معلومات  توفر  عند  المستند  ھذا  تحدیث  یتم  ویب    ر اد ص قد  موقع  زیارة  یرجى  العامة،    COVID-19جدیدة.  للصحة  التابع 
 .lacounty.gov/media/Coronavirushhttp://p .بانتظام للتحقق من التحدیثات والموارد اإلضافیة ، 

 

 

یقوم فریق االستجابة  وف  ، فس من روضة األطفال وحتى التعلیم الثانوي  مدرسة أي  في    COVID-19لـ  ا   وباء  تفشي  في حالة وجود
سیتم تعیین محقق في  و.  الوباء   لتفشي تطویر وتنفیذ خطة االستجابة  ببالتنسیق مع المدرسة    التابع إلدارة الصحة العامة   تفشيل المیدانیة ل

ر لدعم المدرسة في تنفیذ اإلجراءات التالیة وأي إجراءات  داصوالم   التقنیة التفشي كحلقة اتصال مع المدرسة وتقدیم التوجیھ والمساعدة  
ال  لتفشي  لالستجابة  بھا  من  وباءأخرى موصى  والموظفین  والمعلمین  الطالب  المرض وحمایة  تفشي  احتواء  تساعد في  أن  یمكن   .

COVID-19 . 

 وضة األطفال وحتى التعلیم الثانوير منمدارس التدابیر إدارة تفشي المرض في 

 باللون األصفر. في كامل المستندتم تمییز التغییرات  -آخر التحدیثات  
 

تم التحدیث بحیث تنص على وجوب الحفاظ على السریة عند إصدار إخطارات تعرض ُمحتمل، ولتعكس  : 1/25/21
أغطیة الوجھ الواقیة، ولتوضیح التفاصیل الخاصة بالفحص عند الدخول، الُمنقحة الستخدام أغطیة الوجھ والُمتطلبات 

دارس من روضة األطفال وحتى المرحلة  ت للمولتحدیث ُمتطلبات اإلخطارات واالستثنائات، وللمطالبة باإلغالق المؤق
 COVID-19 أدوات مجموعة إلى. عالوة على ذلك، تمت إضافة رابط COVID-19والتي تعاني من تفشي   الثانویة

 .للمدارس من روضة األطفال وحتى المرحلة الثانویة

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus
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 تخطیط االستجابة للتفشي 
 لـ  مطلوب باالمتثال  خاص  عمل  فریق  تعیین  المدرسة  على  یجب   :COVID-19   و إنشاء  عن  مسؤوالً  جمیع    ذتنفی یكون 

 .COVID-19حول    ة المناسب  معلوماتال وضمان حصول الموظفین والطالب على   COVID-19  السالمة منبروتوكوالت 
 لـ  مطلوب االمتثال  تعیین مسؤول  المدرسة  العامة حتى یتم    COVID-19: یجب على  الصحة  إدارة  اتصال مع  للعمل كجھة 

 . وباء إخطار المدرسة بانتھاء تفشي ال
 

 للجمھور   )المواقعاإلغالق المؤقت للموقع( 
 الحد األدنى باستثناء  – )المواقع(یجب إیقاف جمیع العملیات الشخصیة في الموقع ،)المواقع(  الموقع  في التفشي حاالت في: مطلوب

یوًما من تاریخ بدایة التفشي في  14بنھایة یوم العمل كما یجب إغالق الموقع (المواقع) أمام الجمھور لمدة  –العملیات األساسیةمن 
أو  الموقع (المواقع) على النحو الذي تحدده الصحة العامة. أثناء ھذه الفترة، یجب أال یتواجد أي من الطالب أو المدرسین أو الموظفین 

التنظیف  ء حضورھم إلجرا الزمالموظفین أو األشخاص اآلخرین الباستثناء  )المواقع من الجمھور بشكل شخصي في الموقع ( أفراد
 الزمة لـ: العملیات األساسیة، وھي أنشطة أساسیةالحد االدنى من والتطھیر المطلوبین للموقع (المواقع) وللحفاظ على 

 المرافق وحمایتھم و المدرسة مخزون مةیق على الحفاظ  •
 ضمان السالمة واألمن والنظافة •
 معالجة كشوف الرواتب واستحقاقات الموظفین وأنشطة اإلدارة ذات الصلة  •
التأكد من أن الموظفین یستطیعون العمل عن بعد والتأكد من أن المدرسة یمكنھا تقدیم الخدمات التعلیمیة للطالب من خالل   •

 التعلم عن بعد 
 یع وجبات مجانیة ووجبات منخفضة التكلفة للطالب المؤھلین، الستالمھا فقطإعداد وتوز •
 تفشي حالة المثلي الصحة العامة في التحقیق في  مساعدة مُ  •
 الزمة مكافحة العدوى ال تنفیذ تعدیالت •
لمین، و/أو أفراد من  لحصص الدراسیة واألنشطة المدرسیة التي تتطلب التواجد الشخصي للطالب، المعا   كافة  إلغاء  المدرسة  على  یجب

الحصص   على النحو الذي تحدده الصحة العامة.یوم من تاریخ بدء التفشي في الموقع (المواقع)    14الجمھور في الموقع (المواقع) لمدة  
طة  األنشطة الدراسیة واألنشطة من خارج المنھج الدراسي واألنش –على سبیل المثال ال الحصر –تشمل  الدراسیة واألنشطة المدرسیة

شطة المجتمعیة  ر المدرسة وأنشطة المعسكرات واألنالریاضیة (متضمنة ریاضات الشباب) وأنشطة الرعایة النھاریة لألطفال في عم
. یمكن للمدرسة االستمرار  الحرم الجامعي أو في مواقع خارج الحرم الجامعي  في  التي تم عقدھا قبل وأثناء وبعد ساعات الدراسة العادیة

في إجراء العملیات األساسیة الدنیا وأنشطة الدخول عن بعد بما في ذلك الفصول الدراسیة والحلقات الدراسیة والمؤتمرات التلیفزیونیة  
 شخصیًا للطالب في الموقع (المواقع) أو في أي مجموعة أخرى.ومؤتمرات الفیدیو التي تتم عبر اإلنترنت والتي ال تتطلب تواجًدا 

 
 وجھات االتصال الوثیق  COVID-19تحدید حاالت  

 24قوائم التالیة في غضون  ال للمدرسة،    الُمعینالتابع إلدارة الصحة العامة  تفشي  ال : یجب أن تقدم المدرسة إلى محقق  مطلوب  
 التوجیھات: ساعة وإرسال التحدیثات حسب  

(على النحو المحدد من   COVID-19الذین تم تحدیدھم على أنھم حاالت    األشخاصقائمة الحالة التي توفر معلومات عن جمیع   •
بین الموظفین    COVID-19ملحوظة: یجب أن یتضمن الخط حاالت اإلصابة بمرض    قبل إدارة الصحة العامة) في موقع المدرسة.

 . یوم السابقین لإلصابة بالمرض 14واألطفال الذین تواجدوا في موقع (مواقع) المدرسة في أي وقت خالل الـ 
األ ال  التعرض  ةقائمة خط توفر   • قد تعرضوا (جھات االتصال   شخاصمحتملة معلومات عن جمیع  أن یكونوا  المحتمل   الذین من 

 في موقع المدرسة. COVID-19الصحة العامة) لحاالت  إدارة قبل منمحدد على النحو ال، الوثیق 
لتفشي التابع إلدارة  إذا تعذر تقدیم قوائم الخط ضمن الجدول الزمني المحدد، فیجب على المدرسة التواصل على الفور مع محقق ا

  االتصال  وخط  COVID-19  حالة  قائمة فیما یتعلق بخطة التقدیم. یجب على المدرسة تقدیم ھذه المعلومات عبر    الصحة العامة 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
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قائمالتعلیمي  للقطاع الستخدام  باستثناء  یُسمح  قد  المطلوبة  ال   الخط ة  .  البیانات  عناصر  جمیع  تضمین  تم  إذا  محلیًا  منسقة 
 . التابع إلدارة الصحة العامة  لتفشيل  والموافقة علیھا لالستخدام من قبل فریق االستجابة المیدانیة

 
 اإلخطارات واالستثناءات 

 المدرسة  مطلوب اتباع    COVID-19حاالت    جمیع   خطار إ: یجب على  ال ال   أمر بضرورة  العامة في    ارئ ط عزل  للصحة 
 COVID-19تعلیمات العزل المنزلي لـ  مقاطعة لوس أنجلوس و 

 تاتصال وثیق بحاال   جھات  الذین تم تحدیدھم على أنھم   شخاص: یجب على المدرسة إخطار جمیع األ مطلوب  COVID-
للصحة    أمر الحجر الصحي الطارئ في موقع (مواقع) المدرسة وإرشادھم التباع    COVID-19بتعرضھم المحتمل لـ    19

و أنجلوس  لوس  مقاطعة  لفیروس  العامة في  المنزلي  الحجر  الُمعرضین،    . COVID-19تعلیمات  عند إخطار األشخاص 
 یجب إتخاذ االحتیاطات المناسبة لحمایة سریة الحاالت. 

یجب  و.  التعلیم  وإعدادات  COVID-19  نماذج  إخطار  خطاباتعلى:  وباء  بالتعرض لل  المدرسة  یتوفر نموذج خطاب إخطار
 لتالیة:   مات المعلو للوباء  أن یتضمن اإلخطار بالتعرض  

، سواء كانت لدیھم أعراض أم ال، وإبالغ المدرسة COVID-19یجب اختبار الطالب والموظفین الذین تعرضوا للحالة لـ   •
س االختبار.  ال وف  بنتائج  انتشار  مدى  االختبار  نتائج  أساس ال  وباءتحدد  بمثابة  وتكون  المدرسة  الفي  تدابیر  تخاذ  من  مزید 

ة الموظفین أو خدمات الصحة المھنیة ومركز صحة الطالب ومقدمي الرعایة االختبار: خدمات صح  مصادر. تشمل  المكافحة
المجتمع:   اختبار  الشخصیة ومواقع  إلى    شخاص. یمكن لألcovid19.lacounty.gov/testingالصحیة  یحتاجون  الذین 

  23  ، والمتوفر على مدار2-1-1المساعدة في العثور على مقدم رعایة طبیة االتصال بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس  
 ساعة طوال أیام األسبوع. 

 من تاریخ آخر تعرض للحالة أثناء العدوى، حتى  أیام  10الحجر الصحي لمدة  ب  ھم عزلالذین تم یجب على الطالب والموظفین  •
إذا ظلوا بدون أعراض، یتم إخراجھم من الحجر الصحي بعد الیوم  ختبار سلبیة خالل فترة الحجر الصحي.  االنتیجة  كانت  لو  
حتى الیوم    COVID-19، ولكن یتوجب علیھم االستمرار في مراقبة صحتھم مع االلتزام الصارم باحتیاطات الوقایة من  10
إذا تم    -مع ظھور األعراض أو بدونھا    -  تظھر علیھ نتائج سلبیة الحقًا بالمرضقد یصاب الشخص الذي  و  . ملحوظة:14

COVID-  ـل   إرشادات الحجر المنزلياختباره خالل فترة الحضانة (أي الفترة الزمنیة بین التعرض وبدایة المرض). راجع  
19 . 

العامة  وف  س • الصحة  إدارة  والموظفین    أیًضاتتصل  تعرضھم بالحاالت والطالب  تم  برنامج تحقیق    الذین  من خالل  مباشرةً 
للصحة العامة في مقاطعة لوس    عزل الطارئالأمر  تصال لجمع معلومات إضافیة وإصدار  جھات االحاالت والصحة العامة لل

 .حاجةال ما تقتضيحسب لحجر الصحي الطارئأمر اأنجلوس أو 
 تحدد المدرسة ما إذا كانت ھناك حاجة إلخطار إضافي إلبالغ مجتمع المدرسة األوسع عن التعرض للمدرسة وف  : سمطلوب

COVID-  نماذج  إخطار  خطاباتعام في    إخطار   . یتوفر نموذج خطابCOVID-19واالحتیاطات التي یتم اتخاذھا لمنع انتشار  
وثیق،  التصال  اال. إذا كانت ھویات جھات االتصال الوثیق غیر معروفة أو ال یمكن الوصول إلى جھات  التعلیم   وإعدادات   19

یتم أیًضا نشر أعداد ومواقع تفشي المرض  ار عام. سخطفیجب على المدرسة العمل مع إدارة الصحة العامة لتطویر وإصدار إ 
 . وباءحتى یتم حل تفشي ال اإللكتروني إدارة الصحة العامةموقع بشكل عام بدون معرفات شخصیة على 

 یجب على المدرسة استبعاد الحاالت وجھات االتصال القریبة من الحاالت من العمل أو تلقي الخدمات أو المشاركة  مطلوب :
، على  الحجر الصحي الذاتيأو  العزل الذاتي  انتھاء فترة في أي أنشطة في موقع (مواقع) المدرسة حتى تستوفي معاییر 

 التوالي. 
 شخاص الذین تم  االختبار التشخیصي لأل  تسھیل ل: یجب أن تعمل المدرسة مع إدارة الصحة العامة لتطویر خطة  مطلوب

  حسب االقتضاء  - المتاحة لالختبار (على سبیل المثال    المصادرفي موقع (مواقع) المدرسة وتقدیم الحاالت إلى  تعرضھم  
تجاریة  ال ختبار  االو/أو خدمات    ة شخصی الصحیة  ال رعایة  ال الموظف/ الصحة المھنیة، خدمات صحة الطالب، مقدم  صحة    – 

 ). covid19.lacounty.gov/testingمجتمعیة: ال ختبار  االو/أو مواقع 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#isolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_TemplateNotificationLetters_Educational_Settings.docx
https://covid19.lacounty.gov/testing/
http://www.publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#isolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#quarantine
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#quarantine
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#quarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_TemplateNotificationLetters_Educational_Settings.docx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_TemplateNotificationLetters_Educational_Settings.docx
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/locations.htM#educational-settings
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#isolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#quarantine
https://covid19.lacounty.gov/testing/
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 على  :  مطلوب عن  المدرسة  یجب  حاالت اإلبالغ  بـ  أي  و COVID-19  إضافیة  أي  ،  المستشفى،    حاالتكذلك  دخول 
للتفشي  محقق  إلى    الحاالت وجھات االتصال بین    تحدث التي  وفیات  ال  حاالت و تعیینھ إلى  إدارة الصحة العامة  الذي تم 

 المدرسة. 
 

 تدابیر إضافیة لمكافحة التفشي 
 لصحة العامة، والتي تتضمن توفیر تنظیف وتطھیرالصادرة عن ا: یجب أن تتبع المدرسة إرشادات التنظیف والتطھیر  مطلوب  

لـ    شامل المحتمل  التعرض  بعد  متكرر  بشكل  لمسھا  یتم  التي  واألشیاء  واألسطح  التعلیم/العمل،  وبیئة    COVID-19للمعدات، 
  (EPA)  البیئة  حمایة  وكالة  من  المعتمدة "  N"  القائمةباستخدام عامل تنظیف معتمد، مدرج في  الروتیني  وزیادة التنظیف والتطھیر  

البدیلة (على سبیل    وفق البیئة، یمكن استخدام المطھرات  المعتمدة من وكالة حمایة  المنتج. عندما ال تتوفر المطھرات  تعلیمات 
لط مواد التبییض أو غیرھا من قم بخ٪ محالیل كحولیة). ال ت70جالون من الماء، أو  1إلى    الكلوركوب من  1/3المثال، یضاف  

 فھذا یتسبب في أبخرة سامة قد تكون شدیدة الخطورة عند التنفس.  -منتجات التنظیف والتطھیر معًا 
 یجب أن توفر المدرسة لجمیع الموظفین الذین لدیھم اتصال بالطالب أو العمالء أو الجمھور أو غیرھم من الموظفین في  مطلوب :

لیتم ارتداؤه في الموقع (المواقع) ما لم یكن غیر موصى بھ بسبب   القماشي غطاء الوجھ -دون أي تكلفة  -موقع (مواقع) المدرسة 
  -   لیتم ارتداؤه   -غطاء وجھ واقي  أیًضا  یجب أن توفر المدرسة    باإلضافة إلى ذلك  .حالة صحیة كامنة أو ظروف طبیةلعمر أو  ا

ألي موظف یھتم باألطفال المرضى أو على اتصال وثیق بأي طفل یعاني من حالة طبیة تمنع   يغطاء الوجھ القماشباإلضافة إلى 
 . الوجھ القماشيالطفل من استخدام غطاء 

 بروتوكوالت إعادة الفتح  و  غطیة الوجھأل إرشادات  : یجب أن تتبع المدرسة توصیات التحكم في المصدر الموضحة في  مطلوب
  ظھور   أعراض وقبل  لمن ال یعانون من . لمعالجة انتقال األعراض  من روضة األطفال وحتى مرحلة التعلیم الثانويمدارس  لل

بما في ذلك    -والمتواجدون بھا  الذین یدخلون الموقع (المواقع)    شخاصاألعراض، یجب على المدرسة أن تطلب من جمیع األ
أي وقت    عند الدخول وفي  ھم أفواھارتداء قطعة قماش تغطي وجھھم على أنوفھم و  -األطفال الذین تبلغ أعمارھم سنتان وما فوق  

 حالة صحیة كامنة أو   مناطق أو ممرات مشتركة أو حیث قد یتجمع الناس، ما لم یكن غیر موصى بھ بسبب العمر أوب  یتواجدون
یجب على جمیع الموظفین ارتداء أغطیة الوجھ في جمیع األوقات باستثناء األوقات التي یعملون فیھا منفردین في    . طبیةظروف  

وجھ بسبب حالة معرفیة أو المن ارتداء غطاء  معفيذات أبواب مغلقة أو عند األكل أو الشرب. یجب على أي فرد  مكاتب خاصة
(یُفضل أحد األنواع التي یمكن تشكیلھا لتتناسب مع أسفل    على الحافة السفلیةستارة  الوجھ ذي  الحالة طبیة ارتداء بدیل مثل واقي  
سنوات استخدام أغطیة الوجھ   8یجب على األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین سنتین و  بذلك.الذقن) طالما كانت حالتھم تسمح  

 تحت إشراف الكبار للتأكد من أن الطفل یمكنھ التنفس بأمان وتجنب االختناق. 
 في   الساري  بروتوكول التباعد االجتماعيفي  الواردة  دي)  جس: یجب أن تتخذ المدرسة جمیع تدابیر التباعد االجتماعي (المطلوب

. وھذا یشمل االلتزام  من روضة األطفال وحتى مرحلة التعلیم الثانويمدارس  البروتوكوالت إعادة فتح    مقاطعة لوس أنجلوس و
(على سبیل المثال، عند األكل   یةوجھ القماشالغطیة  استخدام أفیھا    االجتماعي (الجسدي) المطلوب في الحاالت التي ال یلزم   بالتباعد

 أو الشرب). 
 الصادر عن إدارة الصحة العامة   دخولال   عن  فحصالدلیل  ـ  الدخول، وفقًا ل  عند  فحوصاتال : یجب على المدرسة إجراء  مطلوب  

ـ  یجب أن تتضمن الفحوصات أسئلة تتعلق ب   . بروتوكوالت إعادة فتح المدارس من روضة األطفال وحتى مرحلة التعلیم الثانويو
قد اتصل بحالة   شخصوما إذا كان ال   الفردوأي أعراض أخرى قد یعاني منھا    المحتمل  COVID-19األعراض المتوافقة مع  

COVID-19    یوًما. یجب أیًضا إجراء فحص درجة الحرارة قبل الدخول إلى الموقع. یمكن إجراء ھذه الفحوصات    14في آخر
. یجب أن تتبع المدرسة إرشادات  الشخصأو شخصیًا عند وصول    عبر استخدام تطبیق رقمي أو نھج آخر یمكن التحقق منھ  عن بُعد

القرار لألطفال الذین تظھر علیھم  اتخاذ  لتحدید مسارات  فحص األعراض والتعرض للطالب) بشأن DPHإدارة الصحة العامة (
ار البالغین والموظفین الذین یعانون للزوَّ دخول الموقع ل المحتمل اإلصابة بھ. ال یجوز  بالطفالخاصة االتصال جھات  األعراض و
إدارة  الخاص ب  الفحوصات عند الدخولتوجیھ    كما ھو موضح في  أو الذین تظھر إصابتھم بالفیروس  COVID-19من أعراض  

  ة جراحی  كمامةً المحتملة    COVID-19یجب إعطاء الطالب الذین تظھر علیھم أعراض تتفق مع عدوى    .)DPHالصحة العامة (
أثناء إجراء الترتیبات لعودتھم  و  بینما یتم اتخاذ قرار بشأن االستبعاد  محددة مسبقًا حیث یمكنھم البقاءال عزل  الومرافقتھم إلى مساحة  

 لطوارئ الطبیة الذین یستجیبون لحاجة طبیة عاجلة من الفحص. یُعفى عمال خدمات ا  .، عند االقتضاءإلى المنزل

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protection/GuidanceClothFaceCoverings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_SocialDistancing.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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 ارباستثناء    -موقع (مواقع) المدرسة  ب  ارزوَّ ال  تواجد  : یُحظرمطلوب   العملیات   و/أو  للمھامضروریین  خدمات و/أو دعم  الذین یقدمون    الزوَّ
الوجھ  .  المدرسیة الدخول وارتداء أغطیة  ار األساسیینیلزم إجراء الفحص عند  للزوَّ القانون (.  القماشیة  إنفاذ    المأمور یمكن لموظفي 

 والشرطة) أو موظفي اإلطفاء أو الطبیین أو الطوارئ أو الموظفین الحكومیین الذین یستجیبون للمنشأة أو یعملون فیھا أو یتفقدونھا
 . الوصول إلى الموقع (المواقع)

 أنشطة المجموعة الشخصیة غیر األساسیة في الموقع (المواقع) أثناء تفشي المرض.: یجب على المدرسة التوقف عن جمیع مطلوب 
 

 
 

 ، یرجى زیارة:من روضة األطفال وحتى التعلیم الثانويمدارس لل COVID-19ر إضافیة حول صادللحصول على م
la.htm#k12-http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening و 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12/. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#k12
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12/
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