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 ملحق  T-1        .      الثانوي حتى  من الروضة    للمدارس   ۱۹- الكوفید   بروتوكول :  
 

 الصفحة للحصول على أحدث نسخة.  . الرجاء االطالع على تاریخ یستحدث بتكرار المستندمالحظة: ھذا                        
 

 )التغییرات باللون األصفر وضعتم (خر التحدیثات آ
3/14/2023 

إدارة الصحة العامة    من  ختصة بالصحة للعزل والحجر لعامة الشعبم  جدیدة  المحلیة إرشاداتتوافق مع  ی  ھذا التحدیث •
 .  ۲۰۲۳، ۱۳ي آذار/ مارس تنفیذه ف بداوالذي في كالیفورنیا 

  ۱۹-س انجلوس لحالت الكوفیدمن إدارة الصحة العامة في مقاطعة لو  االرشادات الجدیدةھذه التحدیثات تتوافق مع   •
للعزل والحجر    الملغیة  ئةمستبدلة األوامر الطار  ۲۰۲۳،  ۱۳التي بدا تنفیذھا في آذار/ مارس    (العزل) والمخالطین

  .مقاطعة لوس انجلوسمن  لعامة الشعب

 
بالعلم   ةمدعومال من الصحة العامة ۱۹-كوفیداستھداف التجاوب لحاالت على  تعتمد ) DPH(انجلوس إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس ان  

مسؤول  المطلوبة من المدارس من قبل الثانوي. بإالضافة إلى الشروط التي فیھا صفوف من الروضة حتى لمدارس ا  فيوخبرة الصحة العامة 
 ه االتفاقیة.  مذكورة في ھذمتطلبات بأي تلتزم  للتعلیم، على المدارس انوإدارة كالیفورنیا الصحة العامة في الوالیة 

 
LAC| DPH| TK-12 أصبحت متوفرة. زر فیما كانت معلومات ومصادر جدیدة  قد استُحدثان یكون  ھذا المستندیمكن ل مالحظة:یرجى ال

 Education Toolkit المستجدات عن ھذا المستند  خرآل  . 
 

في  استراتیجیات معیّنة للسالمة ، یلیھا معلومات عن )LACفي حرم المدارس في مقاطعة لوس انجلوس (شروط التعلیم  بنقاشذا المستند یبدأ ھ
 البیئة المدرسیة.  

 
 :معاییر السالمة في خمس مجاالت    TK-12یُأّمن البروتوكولھذا 

 في مكان العمل  والتالمیذ  الموظفینصحة  لحمایة والممارسات المتّبعةالشروط  -１
 ف الزحمة متطورة وتخفی تھوئةمنافذ تسمح التي  جراءاتا -２
 السیطرة على العدوى لتحسین إجراءات  -３
 التالمذة والمجتمع   والتالمذة وعائالتالتواصل مع الموظفین  -４
 على الخدمات المھمة  المتكافئ الحصول   إجراءات للتأكد من -５

 
 مدرستكتنفذھا التي قد  على استراتیجیات عدیدة األربعة األخرىاألقسام تحتوي  معاً في القسم األول، بینمااالحكام والتدابیر المطلوبة ُصنفَت 

كافة  الحمائیة مطلوبة في و وقائیةالان بعض اإلجراءات على الرغم لجمیع الموظفین والتالمذة والزوار.  لتعزز السالمة منشأتك خطة تضع فیما 
 وطوعیة. أنھا اختیاریة المدارس، اّال 

 
 
 
 
 
ونقل العدوى على  الحد من الحاالت و ۱۹-خطورة الكوفیدلتخفیف استراتیجیات عّدة مستویات على تنفّذ للمدارس ان انھ من األنسب ومع ذلك،  

والمطبّقة على كافة   والمطلوبة للوباء التعلیم العامض لمدارس خطة إلدارة التعر:  T-2ملحق مذكورة في إضافیة ھناك إجراءات  حرم المدرسة. 
 Toolkit. -COVID 12 School-TK 19على موجودة لمدارس التعلیم العام أخرى مصادر الموظفین الموجودین في الموقع. 

 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/schoolvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/venues/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/
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 اح لكافة المدارس االفتتإرشادات عامة العادة                             
 

 م الصفوف من الروضة حتى التعلیم العافي كافة باالفتتاح لكل التالمذة مسموحة في ھذا الوقت، كافة المدارس 
 
في حرم  الرعایة لألطفال  خدمات  والمدارس  )  LEAsوكاالت التعلیم المحلیة (تقدم  األطفال الموجودة في المدارس.  لبرنامج رعایة  مالحظة:   

  المبكر لألطفال.لمقدمي التعلیم إرشادات إدارة الصحة العامة ، یجب مراجعة المدرسة
 
 

 ۱۲من صفوف الروضة حتى صف    ۱۹-لكوفیدالقائمة الوقائیة 
 

 _______________________________________________________________اسم المؤسسة:
 

 ________________________________________________________________________العنوان:
 

الذین یعملون في مدرسة في  لإلشارة الى األشخاص  البروتوكوالت  ھذه  استخدام المصطلحین "موظفین" و "طاقم العمل" في  ان  :  مالحظة  
العالج  او  بالتعلیم او ارشاد او مساعدة التالمذة  أي مجال متعلق   او اإلصالح او  التنظیف    او او المساعدة الشخصیة لبعض التالمذة  تقدیم 

 .تتطلبھ المدرسة للعمل اإلدارة او أي نشاط  
شركات  من قبل  متعاقدة مع المدرسة او  شركات  فع لھم من قبل المدرسة او من قبل  یتم الد أفرادًا:    قد یشمل "الموظفین" او "فریق العمل"   

الرواتب  متطوعین ال یتقاضون الشخصیة للتلمیذ او  جھٍة خارجیة لتأمین الخدمات  قبل   من مع المدرسة لمساعدة الطالب او  متعاونة  خارجیة  
المدرسة   نظام  تحت  األساسیة.  ویعملون  باالعمال  البروتوكوالت    "ھل "ا ویستخدم مصطلح  للقیام  ھذه  بدور  لإلشارة الي شخص  في  یقوم 

 ذ. الوصي ألي تلمی الراعي او  
 

 
 

 كل ما ینطبق)  اخترفي مكان العمل لحمایة فریق العمل (الموظفین) والتالمذة ( شروط وتدابیر مطلوبة 
 

الشامل المتبع من قبل المدرسة لمنع النھج  تصف  والتي    ۱۹-ومكافحة كوفیدومواجھة    ضبطلیكون لدیھا خطة  ان  یجب على المدرسة   . أ
 المقومات التالیة:  طة، ولكن ال تقتصر فقط على في حرم المدرسة. تشمل الخ ۱۹-كوفیدوضبط تفشي 

   التعلیم  ق العمل والتالمذة یتلقون  ان فریوالتأّكد    ۱۹-كافة بروتوكوالت السالمة المتعلقة بكوفیدإنشاء وتنفیذ  مماثل معیّن مسؤول عن  فریق
المرض في حرم  تفّشي  مع إدارة الصحة العامة في حالة  شخص من ھذا الفریق ان یكون المتحدث الرسمي  وسیُعیّن  .  ۱۹-عن كوفید
 المدرسة.  

   او عضو في ھیئة التدریس  عضًوا من مجتمع المدرسة (ان  عندما یُبلّغ مسؤولي المدرسة  لتحدید البروتوكول مباشرة    خطواتستُتخذ
  ۱۹-بكوفیدقد أُصیَب موظفًا أو تلمیذًا او زائًرا) 

على  .  والقیام بعزل منزليبلغ عن الحالة على حرم المدرسة  ، اذا كان قد اُ ط المدرسةري للشخص عن محیعزل فو •
معینة بحاجة الى ترتیبات  المصاب بالقیام بعزل مؤقت على حرم المدرسة اذا كان ھناك  الخطة ان تسمح للشخص  

 لعودة الشخص الى المنزل.  
تلمیذ/ة) التي تحتوي افراد العائلة اذا كان المصاب    (او احد مواد إعالمیة للشخص المصاب  أوراق حقائق او  اِعطاء   •

 . معلوماتمزیًدا من الوروابط لمواقع االنترنت التي تتضمن للعزل المنزلي  على االرشادات 
  ملحق بروتوكول إلصدارT2 : 12لمدارس  تنظیمیةخطة-TK التي   إدارة الصحة العامةوالذي یتبع إرشادات  للوباء في حال التعرض

 اإلجراءات ل:  تحدد 
 عزل المصاب (المصابین) •
 تعرضوا للمصاب تعریف األشخاص الذین  •
   الانتقال للتخفیف من لإلصابة المتعرضین والتالمیذ للموظفین تدابیر  •
 .  حالة التلقیحفي المدرسة بغض النظر عن بفحص لجمیع الطالب والموظفین التأّكد من القیام  •

 
   ۱۹-كوفیدعن إصابات  على المدارس ان تُبلغ  .  ۲۰۲۲في أغسطس/آب  تكون فعالة  والتي  بارشادات لالبالغ عن إصابات جدیدة  االلتزام  

، دفعة  أعضاء ناٍد معینقابلة للتحدید (كزمالء الفریق،    سابقًا، اومجموعة محددة  او    ،المكتباو    ،في الصف   او أكثر  ۳بشكل مجموعة من  

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/response-plan.htm
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الخ)   المدرسة  و  خالطوا  الذینمعیّنة،  قبل یوم    ۱٤خالل  كانوا في حرم  الیوم  .  اصابتھمیوماً  فیھ یُعتبر یوم اإلصابة ھو  الذي ظھرت 
الكوفید تم    ۱۹-عوارض  الذي  یُبلّغاألقرب.  أي منھما    ،۱۹-لكوفیداالختبار  الخضوع  فیھ  او  ان  العامة    یجب  الصحة  عن كافة  إلدارة 

   إلكتروني على:  ارسال تقریر  من خالل    تعلم المدرسة بحاالت اإلصابةیوم عملي واحد بعد ان  اإلصابات مباشرةً وخالل ُمھلة ال تزید عن  
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US       12بمدرسة  او االتصال-TK    لألسئلة ۱۹-تقاریر حاالت الكوفیدقسم .

او عبر البرید االلكتروني  TK-12في مدارس  ۱۹-تقریر حاالت الكوفیداتصل بإدارة الصحة العامة قسم او مساعدة في تقریر الحاالت 
 education@ph.lacounty.gov-acdc  العامة    عمل. ست المدرسة لمعرفة ان كانإدارة الصحة  الحاالت ھي تفشي مع  ت ھذه 

 خاصة من الصحة العامة.  تحركات المرض الذي یّدعي 
   في المدرسة او  تفشي الوباء  على  بناًء  ھذا ضروري  اذا كان  الشخصیة في المدرسة  كامل او جزئي لمعمالت  الغالق  للطوارئ  خطط

 . ۱۹-یدبسبب اإلصابات المتعددة بكوفوتعمم خطة تواصل في حالة اإلغالق الكامل او الجزئي على المدرسة ان تطور المجتمع. 
   خضوع التالمذة  للتأكد من  على األقل ان یشرح االستراتیجیة  البروتوكول  على    یجب.  ۱۹-لالختبارات الكوفیداستجابة  لتأمین  بروتوكول

 . بغض النظر عن حالة التلقیحالكورونا بفیروس تعرضھم لشخص مصاب الذین یعانون من العوارض او من المشتبھ والموظفین 
الى ان  و الكوفیدالمؤقتة  معاییر الطوارئ  یجب اإلشارة  المھنیة    دائرة كالیفورنیامن قبل    ۱۹-لمنع   Cal/OSHA(للسالمة والصحة 

ETSالذین:  الفترة المدفوعة عرض الخضوع الختبار كوفید بدون أي تكلفة على الموظفین خالل أصحاب العمل طلب من ) ت 
 .ما اذا كان ھناك تعّرض ام البغض النظر ع عوارض،یعانون من  •
دون   ۱۹-باستثناء الموظفین الذین اعتبروا حاالت عائدة من كوفید ۱۹-جمیع الموظفین الذین خالطوا شخص مصاب بكوفید •

 )).  ۱۱(ب) ( ۳۲۰٥المادة الفرعیة " حاالت عائدة" كما ھي معرفة في   عوارض (
 لتفشي المرض بغض النظر عن حالة التلقیح.  كوفید مجاني لجمیع الموظفین الذین تعرضوا یجب ان یكون الخضوع الختبار ال •

  ۱۹-علیھم الدخول اذا لدیھم عوارض كوفیدنبغي إلعالم الزوار انھ ال ی في كل مدخل عام في المدرسةتُعرض الفتات  . 
 

 واجبات أصحاب العمل والموظفین في المدارس   .ب
   في المفصلة بعد التعرض لھ ان یتبعوا االرشادات او یُشتبھ انھم تعرضوا  ۱۹-بكوفیدالذین تعرضوا لشخص مصاب على الموظفین

  في حالة التعرض للوباء. K-12لمدارس  ةخطة تنظیمی: T-2ملحق 
  تبعاً لCal/OSHA ETS   ال تحدد  . ۱۹-یعانون من عوارض الكوفیدان یستبعدوا الموظفین الذین على أصحاب العمل

Cal/OSHA ETS  تلبیة ھذا الشرط. ستساعد في  ع بعض األسالیب التي یُنصح بھاولكن اتبا ،الموظفینلفحص أي طریقة معینة 
  واألجھزة التنفسیة المناسبة مثل الطبیة  كماماتضوا االستخدام الطوعي للیعران على أصحاب العملN95   اوKN95   اوKF94   ،

ذة وأعضاء من المجتمع، أو الذین  ویتعاملون مع موظفین آخرین وتالم  للموظفین الذین یعملون في الداخلو التي یجب ان تكون مجانیة 
ان یقدموا من أصحاب العمل  Cal/OSHAتطلب . ویجب اإلشارة الى ان التي فیھا اكثر من شخص واحدٍ مركبات یتواجدون في 
او  ، الذي یعمل في الداخل  الموظفعند الطلب لالستعمال الطوعي من قبل  أیضا مع التعلیمات عن كیفیة احكامھا أجھزة تنفسیة
 . بغض النظر عن حالة التلقیح  من شخص واحد أكثربمركبات مع 

  المدرسة اال اذا كان وضع  دخول الى  في نشاط او كمشاركة مشروطة كمامةیُمنع من ارتداء ان ال احد یتأكدوا على أصحاب العمل ان
 السالمة. خطر على  یشّكل كمامةال
  الالزمةالوقائیة الشخصیة  بالمعدات ان یكونوا مجھزین للتالمیذ شخصیة المساعدة البالعالج الفیزیائي او الموظفین الذین یتعاملون على 

 )عباءات، الخ، كمامات(كالقفازات، 
 

 رتداء الكمامة اتنفیذ شروط ج. 
ولیكون ھناك خطط في مقاطعة لوس انجلوس  ارتداء الكمامةالتي تطلب مسؤول الصحة  أوامر  ايبمن جمیع المدارس التقیّد یتطلب     

 واألھل والتالمیذ.  ،والزوار ،للموظفینذه المتطلبات ھ إلخبار
 
 الداخلیة التي  األماكنفي بشكل عام  كماماتبارتداء المن مسؤول الصحة  االمریتطلب في األوقات التي : كمامةسیاسة استثناء ال

وال یمكنھم   ٥۰٤الفردي او نظام یتبعون التعلیم الستقبال الطالب الذین أخرى اعتماد استراتیجیات وقائیة . ویمكن تشمل المدارس
لألسباب  كمامةالارتداء االفراد من یستثنى او إعاقة. بیداغوجیة او لسالمة التلمیذ السباب او یواجھون صعوبات  كماماتتحّمل ال
 التالیة:  

 یتخطى عمر الفرد السنتین ال  •
 حیث رؤیة الفم ضروریة للتواصل.  ، او یتواصلون مع شخص ذي اإلعاقة السمعیة، ذوي اإلعاقة السمعیةاألشخاص  •
مقدم الرعایة خاص بھم انھ لیس  حدد قد عقلیة ، او إعاقة، او  ، او مشاكل األشخاص الذین یعانون من مشاكل صحیة •

التقریر من مقدم الرعایة  یُقبل ء في مدرستھم. یقدموا طلب استثنا، یمكن ان كمامةلھم بارتداء المن الصحي 
التقاریر  دلیل لالستثناء.بسالمة ك كمامةالإعاقة تمنعھ من ارتداء یثبت ان التلمیذ لدیھ حالة معینة او  المرخص الذي

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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ضمنھم الطبیب  مقدموا الرعایة الطبیة  :التصدیقات التالیة حملتقد المرخصین التي قد یمنحھا مقدموا الرعایة 
 اشراف طبیب مرّخصیتدرب تحت  (PA)او مساعد طبیب  (NP)ممرضة او  )(MD or DOالفیزیائي 

إخصائیة نفسیة او  (LCSW)ین اجتماعیین طبیین ضمنھم اخصائیوالسلوكیة للصحة العقلیة متدربون مرخصون و 
اخصائي عالج الزواج والعالقات األسریة او  (LPCC)مستشار عیادي محترف او  Ph.D, (Psy.D.(عیادیة 

(LMFT) . 
 

 یذالتالماو لبعض االفراد فقط،  بشكل عام كماماتبارتداء المن مسؤول الصحة  التفشي یتطلب امر قد  في األوقات التي       
تدخل في   بذلك. على المدارس انمادامت حالتھم تسمح مع ستارة  واقي للوجھ  یرتدواعلیھم ان  كمامةالالمستثنین من ارتداء 

وقد تختار ان تنفذ   تدوامقبول بأن ال یریُطلب منھم ارتداء الكمامة ولكن لدیھم استثناء الذین نظام تفاعلي مع األشخاص 
ین التي قد تكون مأخوذة بعاإلستراتیجیات الوقائیة تشمل ھؤالء التالمیذ في المدرسة. استراتیجیات وقائیة أخرى عند استقبال 

استراتیجیات   ، واتباعكمامةیرتدون الللتالمذة الذین ال  )أسبوعیًابشكل دائم ( مثًال  االعتبار: الخضوع الختبار الكوفید
والسماح للتالمیذ الذین ال یرتدون  ، كمامةالتي تستقبل التالمیذ الذین ال یرتدون اللتحسین التھوئة في األماكن الداخلیة المغلقة 

والعرض على التالمیذ المنقیات الھوائیة، و تھوئةوفُتحات الالعادمة  والمراوحبقرب النوافذ المفتوحة بالجلوس  كمامةال
 ,N95أجھزة تنفسیة حدیثة (مثل  كمامةالمساحات الداخلیة مع التالمیذ الذین ال یرتدون الالذین یشاركون والموظفین 

KN95, KF94  .( 
 

- حالیا، الغت مقاطعة لوس انجلوس األوامر الطارئة للعزل والحجر لحاالت كوفید للمخالطین: كمامةناء الثاست •
. للتالمذة الذین  (العزل) والمخالطین ۱۹- بإرشادات لحاالت كوفیدوالمخالطین واستبدلت ھذه األوامر  ۹۱

دون الشعور بأیة عوارض، یوصى لھم بارتداء كمامة محكمة في األماكن الداخلیة   ۱۹-خالطوا حالة من كوفید
الخضوع لالختبار مرة   ن عوارضوعلى األشخاص دأیام من التخالط.  ۱۰عند التواجد حول اآلخرین لمدة  

ن الذین كانت نتیجة اختباراتھم سلبیة البقاء في  من التعرض. على المخالطیأیام  ٥-۳واحدة على األقل بعد 
یحتاج الطالب الذین تم تحدیدھم  .۱۹-المنزل، بعیدا عن اآلخرین واتباع التعلیمات للحالة المؤكدة لكوفید

مراقبة األعراض لمدة  لویبقون في المدرسة بعد التعرض  عدم ارتداء الكمامةاستثناء صالح ل ولدیھم كمخالطین
، بغض النظر عن حالة التطعیم ۱۹-كوفیدإذا ظھرت علیھم أعراض عدوى محتملة لأیام بعد آخر تعرض.  10

  زر صفحة إدارة الصحة العامة. ۱۹-الخضوع الختبار كوفیدعن اآلخرین و االبتعاد علیھمف السابقة،أو العدوى 
باإلضافة الى ذلك، على التالمیذ والموظفین والمسؤولین  .للتعرف على األعراض وماذا تفعل إذا كنت مریًضا

في المدارس ان یتعاونوا مع االرشادات من محققین التفشي في إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس انجلوس 
 فّشي في المدرسة.  ت تختلف عن ھذه البروتوكوالت في حال حدوثالذین ینفذون استراتیجیات مؤقتة 

 
Prevention 19-COVID Cal/OSHA– ألجأوا، كمامةللموظفین الذین لیس باستطاعتھم ارتداء ال •

Regulations Emergency-Non حالة تعرض.  الى لمتطلبات العودة الى العمل بعد 
 

 اإلبالغ عن البروتوكول  ج.  
  نسخ من ھذا البروتوكول على جمیع الموظفین تم توزیع 
  موقع الدائرةنشرھا على صفحة المدرسة او  تممكتب المدرسة وتم عرض نسخة من ھذا البروتوكول في  . 

 
 

 (اختر كل ما ینطبق)  من قبل الموظفین والتالمیذ والزوار االكتظاظ تھوئة متطورة وتخفیف تدابیر للسماح ب
 

  في المدرسةلتعزیز التھوئة المثالیة تنفیذ تدابیر بشدة بیُنصح  . 
 بق) والتي قد تشمل (اختر كل ما ینط

 _____ _. ممكن والطقس سامحیكون عندما التعلیم في الصف واألكل والنشاطات الى مساحات خارجیة نقل  •
 

كشف نظام التكییف من قبل  خذ بعین االعتبار  ،  . قبل افتتاح المدرسة من جدیدفي المدرسة یعمل وفي حالة جیدةنظام التكییف   •
المدارس    بإرشاداتوخبیر    مناسب مھندس   قبل  افتتاح  المھندسین  من  والتھوئة للتدفئة    ن األمیركییرابطة  والتبرید 

(ASHRAE) ______. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
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حریق، االّ اذا كانت العوامل الخارجیة ال تسمح بذلك (لتبدیل الھواء الداخلي/الخارجي الى اقصى حد  معّدة  ان أنظمة التكییف   •
 العدیدة، الخ).  حبوب اللقاح درجة حرارة مرتفعة جدا، 

 ____ _.  أمكن إذاذا الفعالیة العالیة  النقّال الھواء منظفتركیب   •
قانون الحریق یجب اتباع  .  واذا كانت العوامل الخارجیة تسمح بذلك  أمكن  إذاالنھار  خالل  مفتوحة  المدرسة  بقاء األبواب والنوافذ   •

 _____ _. الذي یتطلب اغالق األبواب المقاومة للحریق
 ._____ او تقییم اعلى یُفّضل)MERV-13 (لفعّالیة اكثرتطّور على مرشحات الھواء ان  •
العالیةذات  الكبیر واألنشطة    الملعب  االتساعبسبب   • الریاضة    ، فالحصول على نظام تھوئة متطورالخطورة    تبر یعفي صالة 

للمراوح . االستخدام االستراتیجي  عالیة الخطورةبسبب األلعاب التنافسیة    مھمة لتخفیف خطورة نقل المرض والتفّشياستراتیجیة  
  للمزید من االرشادات، زر تأثیر ملحوظ في تخفیف ھذه الخطورة.    قد یكون لدیھالمستوى األرضي  تبدیل الھواء على  لتحسین  

 ._____ صالة الریاضةلنظام تھوئة افضل تدابیر 
 تدابیر أخرى: •
 

مركز السیطرة على االمراض والوقایة  أداة تفاعلیة من  نوعیة الھواء في المدارس والتي تشمل  للمزید من المعلومات عن تحسین   •
العامة في مقاطعة لوس انجلوس    منھا وارشادات العامة متوفرة على إدارة الصحة  إدارة الصحة  Schools-TK 12 من 
19 Toolkit-COVID  . 

 
   قد تشمل ھذه التدابیر (اختر الجسدي للتالمیذ في الباصات المدرسیةالتباعد  وئة وتعزیز  نظام التھاألخذ بعین االعتبار تنفیذ تدابیر لتحسین .

 : كل ما ینطبق)
 ____ _. جلوس تلمیذ واحٍد على كل مقعد •
 ____ _. الصفوف بتناوباستخدام  •
 ____ _. ت نوعیة الھواء وسالمة التلمیذ تسمح بذلك، اذا كانالنوافذ المفتوحة •

   اختر كل ما الى المدرسة. وقد یشمل ذلك (  التالمیذ او األھالي او الزوار   یدخلعندما    كتظاظاالاألخذ بعین االعتبار تنفیذ تدابیر لتخفیف
 ینطبق): 
. عندما یدخل التالمیذ الى صفوفھمالتسكع واالكتظاظ  التباعد الجسدي وتخفیف    في الممرات لتعزیزموظفي المدرسة  انتشار   •

_ _____ 
   قد تشمل ھذه  بالعملیات األساسیة.  بدون التدخل    التي تسمح بالتباعد الجسدي في الصفوف عند اإلمكانیةاألخذ بعین االعتبار تنفیذ تدابیر

 التدابیر (اختر كل ما ینطبق):
في  القریبة  مجالسةالترتیب تجنّب وكممارسة فُضلى، لزیادة المسافة بین التالمیذ وبین التالمیذ واألساتذة.  أت اثاثات الصفأُنش •

 كتحسین نظام التھوئة. للسالمة األخرى امر ممكن، اعتمد تدابیر . اذا لم تكن المسافة الصفوف
 من االقدام للرأس.   التالمیذ، وبشكل متناوب، قم بزیادة المسافة بین الماكن النوم او االستراحة في الصفوف •
 ____ ________________________________________________________ _أخرى: تدابیر  •

  بقدر المستطاع. الریاضة بالخارج تعلیم األخذ بعین االعتبار 
  في غرف تبدیل المالبس. قد تشمل ھذه السیاسات: مدرسیة التي تعزز التباعد الجسدي األخذ بعین االعتبار تنفیذ سیاسات 

باالستحمام في المنزل بعد التدریبات ، مثًال، االقتراح  والتالمذة الریاضیینفي غرف تبدیل المالبس للتالمذة  وقت المتاح  تخفیف   •
 والمباریات.  

 ثیاب التالمذة وكتبھم واغراضھم األخرى  وضعلتوفیر خیارات أخرى  •
 

   في الداخل ودون خالل وجبات الطعام في المدرسة عندما یكون التالمیذ    تزید من التباعد الجسدياالخذ بعین االعتبار تنفیذ التدابیر التي
 . وقد تشمل (اختر كل ما ینطبق): كمامة
 ____ _. بین التالمیذعالمات أخرى تعزز المسافة او أي  الشریط الالصق، استخدام الستالم الطعاماذا یقف التالمذة بالصف  •

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/#prevention
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html#prevention
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 ____ _. األكلعدد المجموعات عند أوقات ، یُنصح بتخفیف تحدث في الكافیتیریااذا كانت وجبات الطعام  •
للحفاظ على مسافة بین التالمیذ    بین كافة الطاوالت/المقاعد ان تزدادالطعام تحدث في الكافیتریا، على المسافة  اذا كانت وجبات   •

 .خالل األكل
 

 المؤسسة) (اختر كل ما ینطبق على مكافحة التعرض للمرض لتحسین تدابیر 
 

   /على المدارس ان تشجع الموظفین والتالمذة واألھالي والزوار على البقاء في المنزل عند المرض. یحب ان یكون لدى أصحاب العمل
 و/ او كانت نتیجة اختباره ایجابیة على عدم قدرتھ لدخول المبنى. ۱۹-شخص یعاني من عوارض كوفیدالمؤسسات طریقة إلبالغ أي 

 یوما وكانوا دون عوارض.   ۳۰مؤكدة من المختبر خالل  ۱۹-*ال یوصى باالختبار لألشخاص الذین تعافوا من كوفید
   السعال وضیق في النفستتحقق من  على الفحوصات ان  قبل دخولھم مكان العمل، وكذلك التالمیذ والزّوار.    الموظفینفحص  بیُنصح 

عند الوصول الى  الفحوصات القیام بھذه . یمكن واذا كان الموظف تحت أمر االنعزال او الحجر وصعوبة التنفس والحرارة او القشعریرة 
 .  قبل الوصولاستخدام تطبیق او وسیلة أخرى  مكان العمل او من خالل  

،  خالل النھارعند الدخول او یبلّغوا عن أي عوارض    یحصلوا على نتیجة إیجابیة في الفحص والموظفون والزوار الذین  التالمیذ   •
تبعًا الرشادات إدارة الصحة العامة  اذا سیُعذر الفرد من المؤسسة    ۱۹-.  سیحدد فریق كوفید۱۹- لفریق كوفیدیحب اإلبالغ عنھم  

التعلیمیة.  ض عند فحوصاتوالتعرّ عوارض  عن   المؤسسات  الفحص للتالمذة    یُقدم  في  إیجابیة في    الذین حصلوا على نتیجة 
مساحةً لالنعزال حیث یستطیعون البقاء لحین ، وستؤّمن لھم  ، اّال اذا كانوا یرتدون واحد بالنوعیة الموصي بھاطبیة  كمامات

 ارسالھم الى المنزل في العنوان المسجل.  استبعادھم واتخاذ قرار  
   شخص مصاب بمرض  سؤال عن مخالطة    والتالمیذ في المرحلة المتوسطة والثانویة یجب ان تتضمنالفحوصات قبل الدخول للبالغین

عن مخالطة  یتم فحصھ لتعرض حدیث ویُبلغ  ة أیام التي مضت. أي شخص  في العشرفي المنزل او المدرسة او أي مكان آخر    ۱۹-الكوفید
 عند التعرض للوباء.  TK-12لمدارس : خطة تنظیمیة T-2ملحق الرشادات االھتمام بھ تبعًا یجب  ۱۹-شخص مصاب بكوفید

   ان إدارة الصحة  ولم یتعرضوا للمرض بشكٍل دوري.  لفحص االفراد الذین ال یعانون من العوارض  أستراتیجیة  ان تتبع  یمكن للمدارس
ولكن، خالل األوقات او عملیة لفحص االفراد الذین ال یعانون من العوارض.  وتیرة معینة  ال تتطلب أي    (CDPH)العامة في كالیفورنیا  

مركز   من في منطقة مخصصة  س  ، وعندما كانت مقاطعة لوس انجلوالذھاب الى المستشفىفي المجتمع وازدیاد في    عالٍ التي فیھا نقل  
كانت نتائج  في المدرسة، فالى ارتفاع حاالت اإلصابة وانتقال المرض  ، وذلك یؤدي  السكانیة العالیةذات  مكافحة االمراض والوقایة منھا و

لدى إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس انجلوس .  *التلقیحإیجابیة، بغض النظر عن حالة  المنتظمة لجمیع التالمیذ والموظفین  الفحوصات  
للمساعدة   للمدارس  متوفرة  قدرة  مصادر  الفحص.  في  االختبارات  اترلالستفسایمكن  على  مصادر  عل  عن  ترسل  ACDC-ى  ان 

 Education@ph.lacounty.gov 
 یوم وال یشعرون بعوارض.   ۹۰ آخر  في ۱۹-على األشخاص الذین قد تعافوا من كوفید * ال یُنصح باجراء الفحص •

 
 إرشادات القناع الحالیة تنطبق على كل شخص یدخل األجزاء الداخلیة من المباني المدرسیة أو وسائل النقل (على سبیل  كد من انتألل

الحافالت المدرسیة) ومن لدیھ اتصال باآلخرین (الطالب أو أولیاء األمور أو غیرھم من الموظفین) ، یمكن للمدارس الرجوع  المثال،
على  ارتداء الكمامةوالتي تلخص أحدث اإلرشادات المحلیة حول  قواعد ارتداء القناع والتوصیات الخاصة بمقاطعة لوس أنجلوسإلى 

یوصى بشدة أن یرتدي جمیع األفراد أقنعة مناسبة  الوقت،. في ھذا  ۱۹-خطة االستجابة لمقاطعة لوس انجلوس لكوفیدالنحو الذي تحدده 
 بھ بشدة ان الموصيمن المھم ومن  K-12بما في ذلك مدارس  الداخلیة،في األماكن العامة  تواجدھمعند  ةجیدال التي توفر التنقیة

 األشخاص األكثر عرضة من المرض بشدّة الرتداء كمامة ذات الحمایة العالیة في األماكن التالیة: 

 ھوئة الضعیفةت •
 وباألشخاص المكتظة القریبة  األماكن •
 بقرب  یتنفّسون بشدة)یتحدث الناس (او حیث  االختالطأماكن  •

 
لدى المدارس والمقاطعات التعلیمیة الحریة بتنفیذ سیاسات تقییدیة أكثر من تلك التابعة لمقاطعة لوس انجلوس لتزوید مستوى اعلى 

 من السالمة للجمیع.    
 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
mailto:acdc-education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_YouthSports.pdf
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/response-plan.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/response-plan.htm
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  تم تشجیع المدارس على االحتفاظ بالالفتات عند مدخل المدرسة وعند مدخل مكتب المدرسة وفي جمیع أنحاء مبنى المدرسة مع مالحظة
الجھاز التنفسي األخرى، وامراض  ۱۹-كوفید فعالة في منع انتقال  ھافي الداخل من قبل الجمیع ، وأن ء الكماماتارتداوصى بشدة ی  ھأن

 الوجھ لمن یختار لبسھا.  كماماتم لواالستخدام السلی
  بكمامة اخرى زویدھمعلى ت كمامةیتم تشجیع أولیاء أمور األطفال األصغر سنًا الذین یفضلون استمرار طفلھم في ارتداء ال •

 ____________. أثناء النھار الكمامةالطفل؛ سیسمح ھذا بتغییر  ایرتدیھ تيال الكمامةللمدرسة كل یوم في حالة تلوث 

 
   التنفیذیة  وتبعًا منھا  k-12لمدارس  لإلرشادات  والوقایة  االمراض  السیطرة على  لجمیع ،  الصادرة من مراكز  الكمامة  بارتداء  یُنصح 

 یعمل بمفرده/ھا. ، اّال اذا كانت ممرضة المدرسة او موظف آخر المدرسة او مكتب الصحة األشخاص في مكتب ممرضة 
  بتوفیر الكمامات لجمیع الطالب الذین یختارون ارتداء الكمامة. ولكنعلى بند یُذكر بھ ان على المدارس ھذا البروتوكول ینّص ال 

   للسالمة. الیوم المدرسيبالعوارض خالل رون یشع الكمامات للتالمیذ الذین قدمخزون من  الحفاظ على یُنصح ب
 .  ۱۹-كوفید كماماتزر  من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس انجلوسالحدیثة واإلرشادات  للمعلومات •
في األماكن   كماماتبأن على الجمیع ارتداء المن مسؤول الصحة    التي كانت تحت أمراألوقات    خاللبیداغوجیة:  اعتبارات   •

، على المعلمین او كمامةال یكون ھناك إلزامیة الرتداء الطوعي عندما  بشكل    كمامةیفضلون ارتداء الللموظفین الذین  المغلقة او  
، برؤیة الشفاه والفمالتي تسمح    كماماتالالطبیة ب  كماماتباستبدال الللتعلیمات الصوتیة  العوائق المحتملة  القلقین حیال  الموظفین  

 . الى األسفل خالل ھذه النشاطاتواقي الوجھ مع ستارة او 
 

 في األماكن الداخلیة، حیث تبقى استراتیجیة والمناسبة للوجھ مالئم عند التواجد    التنقیة العالیةللكمامات ذات  االختیاري  ء  یُعتبر االرتدا
 انتقال العدوى في حرم المدرسة.  وسیلة فعالة لتخفیف خطورة ارتداء الكمامة 

تذكر فعّالیة الكمامات التي  وفي مبنى المدرسة  في مدخل المدرسة ومدخل مكتب المدرسة  الالفتات  وینصح للمدارس الحفاظ على   •
 ___ _. رتدائھااختاروا االمناسب للكمامات للذین اض التنفسیة األخرى، واالستخدام واالمر ۱۹-الكوفیدفي منع انتقال 

داخل المدرسة قبل ابتداء العام الدراسي    كمامةتقضي بارتداء الغوا بالتوصیات التي  ى الموظفین واألھالي والتالمیذ ان یُبلَّ عل •
 ____ _. مازالت مستمرةطالما التوصیات وبشكل دائم 

األكل او الشرب  داخل المدرسة اّال عند وقت  طوال الوقت    كماماتال  یرتدوافوق ان  جمیع التالمیذ من عمر السنتین وما  على   •
 ______ _. كماماتاو القیام باالنشطة التي ال تسمح بارتداء ال

و استبدالھا بعد االستعمال  أوالحاجة الى غسیلھا    كماماتللواألھالي والتالمیذ عن االستخدام الصحیح  باخبار الموظفین  یُنصح   •
 ____ _. الیومي

 ____ _.  وبشكل صحیح  كماماتللتدعم االستخدام  ومدخل مكتب المدرسة  المعلقة في مدخل المدرسة  ان تكون الالفتات  یُنصح   •
احتیاطي في حال اتساخ   كمامة  بإرسالالى المدرسة،    كمامةان یرتدي ولدھم ال أھالي التالمیذ الصغار، والذین یفضلون  یُشجع   •

 _____ _. خالل النھار كمامةبتبدیل الالذي یرتدیھ الولد. سیسمح ذلك  كمامةال
 

  في المدرسة. وقد تشمل (اختر كل ما ینطبق): المالئم لألماكن واالغراض  یُنصح باتخاذ تدابیر تعزز التنظیف 
وقفازات ذات    بمنادیل مطّھرةیُزّود السائقون  .  ۱۹-یعاني من عوارض الكوفیدیومیًا وتعقّم بعد نقل أي فرد    تالحافالتُنّظف   •

 للتعقیم كل ما تطلب االمر. االستعمال الواحد 
والمستخدمة حسب  )  EPA-N  الموافق علیھا-الموجودة في الئحة وكالة الحمایة البیئیة(  ۱۹-التنظیف الفعّالة ضد كوفید  منتجات •

ت المنتج. عندما ال  الموافق علیھا  توفراإلرشادات على  استخدام مطھرات أخرى    المطھرات  البیئیة، یمكن  الحمایة  من وكالة 
خلط المبیّض او منتجات  من الكحول). ال یجوز     ٪ ۷۰بنسبة  او الحلول  غالون من الماء،  كإضافة ثلث كوب من المبیّض مع  (

 _____ _. خطیرا للتنشق دخان سام ویكونالى نشوء قد یؤدي ذلك  -للتنظیف مع المطھرات 
مدربون على إرشادات الشركة    واألغراض الموجودة فیھا المدرسة  والتعقیم  والموظفون المسؤولون عن التنظیف  ّراس  الحان   •

 ______. المدارس الصحیةكما مطلوب من قبل قانون و لالستخدام السلیم Cal/OSHAومتطلبات المصنعة 
المسؤولون  الحّراس   • والتعقیم  والموظفون  التنظیف  المناسبة  عن  الشخصیة  الوقائیة  بالمعدّات  والتي تتضمن  مزودون    قفازات 

 ______. وقائیة مناسبة مطلوبة من المنتجوأجھزة تنفسیة وقائیة ومعدات أخرى نظارات وقائیة 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf


إدارة الصحة العامة   -وسمقاطعة لوس انجل  
 أمر من مسؤول الصحة  
 

 

 

۲  
Appendix T-1: COVID-19 Protocol for TK-12 Schools (ARABIC) 
Revised 3/14/2023   

8 

 ______ _. محظورومحفوظة في مكان األطفال تُبقى كافة منتجات التنظیف بعیدة عن  •
 
استخدم اإلعداد الذي  مكیف الھواء،  اذا كان ھناك استخدام لدرجات ممكنة خالل التنظیف والتعقیم.  على أقصى    یكون نظام التھوئة •

 ____ _. ھي الفضلىان نوعیة الھواء التصفیة للتأكد من ونظام  الھواء صفیات. استبدل وافحص میُدخل ھواء نقي
باستمرار   • تنظیف  ویتم  و  المراحیض  االستراحة  الردھات  ادناهغرف  المذكورة  العامة  األخرى  واألماكن  یُنصح والصاالت   .

 من مرة.  القیام بذلك اكثر بإمكان ولكن  ،فترات االستعمال خالل ، أي لیس اقل من مرة في الیومبالتنظیف المتكرر
o المراحیض : _ _____ 
o /المداخلالردھات  :_ _____ 
o /غرف استراحة الموظفینغرف المعلمین :_ ____ 
o الصفوف : _ ____ 
o  في الكافیتریامنطقة تناول الطعام :_ ___ 
o منطقة تحضیر الطعام في الكافیتیریا :_ ____ 
o المكتب االمامي :_ ____ 
o  _____:المكاتب األخرى 
o  ______:المناطق األخرى 

 ینطبق): . وقد تشمل (اختر كل ما على غسل الیدین باستمرارالموظفین والتالمیذ والزوار  التي تُشجعتنفیذ التدابیر یُنصح ب 
مجففات االیدي او واستخدام  وفرك األیدي  بالصابون    ثانیة  ۲۰مجاالت متكررة لغسل أیدیھم لمدة  التالمیذ والموظفین  إعطاء   •

 جفیف االیدي. _____ لت التي ال تحتاج الى اللمسالمناشف القماشیة ذات االستعمال الواحد)   (او المنادیل الورقیة
وبعد  األكل وبعد الذھاب الى المرحاض  والتي تتضمن قبل وبعد  لغسل الیدین بتكرار  استراحات  یأخذوا  الصغار ان  التالمیذ  على   •

 ____ _. جماعیةنشاطات وقبل وبعد أي  لعب في الخارج ال
في مواقع استراتیجیة في المدرسة، لي) لجمیع التالمیذ والموظفین  من الكحول االثی   ٪ ٦۰یحتوي على  الذي  (معقم الیدین  یتوفر   •

وصفوف المعاونة موجودة  خدمات  والغرف حیث  أماكن غسل الیدین النقّالة (في الصفوف أو بالقرب منھا  أو  مغسلة  حیث ال یوجد  
الذي معقم الیدین  في محیط المدرسة.    ویحب استخدامھكحول االیثیل  معقم الیدین الذي تحتوي على  یُفضل  الموسیقى والرسم).  

 ______. ھامتصاص  للجلد ویمكناذ انھ اكثر إزعاًجا ال یستخدم في المدرسة  على كحول االیزوبروبیل یحتوي 
یجب ان یكون  في مكان مكشوف  ال یجب ان یكون  الى التسمم. معقم الیدین  ابتالع معقم الیدین الذي یحتوي على الكحول  قد یسبب   •

تناولھ وان علیھم االتصال على علٍم بخطورة  األساتذة والموظفون  سنوات.    ۹تحت عمر  األطفال  البالغین على  ھناك مراقبة من  
  _____. لتوقع ان تلمیذ قد تناول المعقماذا كان ھناك سبب  1222-222-800-1بمكافحة السموم على 

مكتب االستقبال وفي في مدخل المدرسة او بالقرب منھ او على والمنادیل الورقیة والقمامة  یتوفر معقم الیدین والصابون والماء •
 ._____ حیث ھناك تفاعالتمكان داخل مكان العمل او خارجھ مباشرة أي 

  ینطبق): في او قرب األماكن المذكورة (اختر كل ما متوفر لجمیع الموظفین  ۱۹-الفعّال ضد الكوفیدیُنصح بأن یكون معقم الیدین 
 _____ المباني ومخرج/مخارج مدخل/مداخیل •
 المركزي ______  المكتب •
 مدخل الدرج______  •
 _____ _) مدخل المصعد (اذا موجود •
 غرفة االستراحة ______  •
 مكاتب الموظفین _______  •
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 االستعراضیة  والفنون  تدابیر مخصصة للریاضة المدرسیة 
 

 ء تتطلب االحتكاك الجسدي او الغناكالریاضة التي  التنفّس بقوة  التي تحتاج الى  والنشاطات األخرى  ترفع الجھود البنیویة  :  اعتبارات عامة
وعندما ترتفع    الداخلیةخطورة انتقال العدوى وخاصة في األماكن  العروض  التدّرب المسرحي واو  العزف على آالت النفخ او الرقص  او  

بمستوى لعدد تفشیات الصفوف  اإلنذار المبكر  مقیاس  اصبح    إذا انھ    مسبقا  ذكرتوالتي    ۱۹-خطة استجابة لكوفید  وتشیر  .عدوى المجتمع
لدى المدارس وصفوف الفن االستعراضي والنوادي وأندیة الریاضة  بارتداء الكمامة خالل القیام بھذه األنشطة.  سینصح بشّدة  عاٍل من القلق  

نھًجا حِذر وتنفیذ سیاسات تقییدیة الرتداء الكمامات أو الخضوع لالختبارات لھذه األنشطة ذات الخطورة   الشبابیة واالتحادات الحریة باتباع 
 العالیة. 

  ریاضة المدرسة 
: بروتوكول لریاضة  س  الملحقأي ریاضة شبابیة منظمة، بما في ذلك الفرق واألندیة الریاضیة المدرسیة ،    راجع یجب أن ت  •

. ھناك  ۱۹-من خطورة إنتشار كوفیدلتزم بأیة متطلبات للتخفیف  ان تویجب    .۱۹-كوفیدالشباب المنظمة لتقلیل مخاطر انتشار  
 ولكنھا لیست بدیل عن ملحق س.   ،المحددةبعض التوصیات 

، وذلك یشمل السفر في باصات  تفاعالت ذات الخطورة العالیة التي تحدث في األماكن الداخلیةتشمل  حتى الریاضة الخارجیة قد   •
یجب على برامج الریاضة  أفالم المباریات مع االخرین. غرف تبدیل المالبس او مشاھدة األثقال او مشاركة تدریبات او  الفرق

طلب الحصول على  ، مثل ارتداء الكمامة في ھذه األماكن واذا كانت التدابیر الزائدة للسالمة مالئمة ام الان تأخذ بعین االعتبار  
وغرف تبدیل المالبس في نفس الوقت ونقل د عدد األشخاص في غرف األثقال  بشكل روتیني وتحدیاللقاح وإجراء االختبار  

 عندما یمكن. األنشطة الى الخارج 
) في المبنى HVACوتكییف الھواء (  تھوئةإذا كانت األنشطة الریاضیة للشباب تجري في الداخل ، فتأكد من أن نظام التدفئة وال •

للعمل.    في حالة جیدة وصالحة  بك  الالخاص  تحسین  المراوح   تھوئةیمكن  الریاضیة من خالل وضع  األلعاب  في صاالت 
 یة.للحصول على الرسوم التخطیط صالة لأللعاب الریاضیة تھوئةأفضل الممارسات ل زر األرضیة بشكل استراتیجي.  

 
   صفوف الموسیقى 

عند العزف  تنفیذ تدابیر صحیة إضافیة    (كالعدوى العالیة)  ۱۹-اذا كانت معاییر مجتمع كوفید  قد تأخذ المدارس بعین االعتبار •
 :تشمل . بعض االقتراحاتضمن مجموعة وخاصة في األماكن الداخلیة على آالت النفخ او عند الغناء

o النفخ  أل  یمكن آالت  یعزفون على  الذین  للوجھ  بارتداء  ولئك  الفم  الذي    لمعدّ الغطاء  قطعة  المباشر مع  باالتصال  یسمح 
بالتبدیل  یمكنھم    نشاًطا،خالل الفترات التي ال یمارس فیھا الطالب أو یؤدون  ویعزفون على اآللة.     عندما  لة الخاصة باآل

 إلى أغطیة الوجھ الكاملة. 
o جرس أثناء العزف على آالت النفخ. ال  آالت باستخدام أغطیة ینصح 
o  بین أي فرد یعزف على آلة النفخ وجمیع المشاركین اآلخرین. )أقدام ثالثة(یُنصح بالسماح ببعض المسافھ الجسدیة 
o إذا لم  خاصة  األفراد المشاركین في ممارسة أو أداء المجموعة الداخلیة  لجمیع كل اسبوع على األقل روتیني افحصب القیام

 وأغطیة الجرس والتباعد.  كماماتالارتداء یتم تنفیذ 
ھوئة الضعیفة واألماكن الداخلیة  والذي سیخفف بشكل كبیر المخاطر المتعلقة بالت  ھذه النشاطات الى الخارج كل ما امكن  لنق 

تنفیذ التباعد األجراس ویمكن أیضا  وأغطیة    وقائیة إضافیة مذكورة أعاله كالكمامات المعّدلةر  تدابی. ویمكن تنفیذ  المكتظة
 بھا. الحذر المرغوب في الخارج تبعًا لدرجة الجسدي 

الغناء في   • التي تشمل  الموسیقى  الجسدي    ینصح،  مجموعاتللنشاطات  للتباعد  األنشطة في  بالسماح  األفراد والقیام بھذه  بین 
التباعد الجسدي الذي  دون كمامات ودون    یغنّونكان المغنیون  اذا    اعتبار آخراألسبوعي ھو  الفحص    یمكن. انالخارج عندما  

 یُنصح بھ.  

حیثما أمكن ، اللتقاط محتویات صمامات البصق أو مفاتیح المیاه،   استخدم ضمادات ماصة یمكن التخلص منھا أو أوعیة أخرى ، •
 أو التخلص منھا أو تنظیفھا بشكل صحیح بعد االستخدام 

  صفوف المسرح 

(على سبیل  الكمامات مستخدمة  وعندما ال تكون  المشاركین عند التكلم    الجسدي المتزاید بیناالعتبار بالسماح للتباعد  اخذ بعین   •

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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 ).  الموجودون في ورشة عمل مسرحیةالمثال ، أولئك 

ولم یتم الحفاظ   كماماتبإجراء اختبار روتیني أسبوعیًا على األقل لجمیع المشاركین إذا لم یتم استخدام الاالعتبار  اخذ بعین   •
 .على المسافة المادیة أثناء التمرین أو التمرین في الداخل

كلما  إجراء التدریبات والعروض االفتراضیة أو الخارجیة بدالً من إجراء التدریبات والعروض في األماكن المغلقة ب االعتبار •
 امكن. 

 رقص ال صفوف 
او  /بزیادة المسافة بین األفراد و  ینصحالمجھود الثقیل ،    بسببالتي تولد حجًما أكبر من قطرات الجھاز التنفسي  خالل األنشطة   •

 .األنشطة على المساحات الخارجیة نقل ھذه

اظ  وعدم الحف  كماماتالفحص الروتیني أسبوعیًا على األقل لجمیع المشاركین في حالة عدم استخدام الاالعتبار باجراء  اخذ بعین   •
 أثناء النشاط الداخلي. التباعد الجسدي على 

 الموسیقى  تسجیل 
، خاصةً اذا كان المغنیون التسجیل  حجراتاو  الصوت    حجراتفي    بین المغنیین واآلخریناألخذ بعین االعتبار بتزاید المسافة   •

إطالقھا في مساحة داخلیة صغیرة ومحصورة  بسبب الكمیة الكبیرة من قطرات الجھاز التنفسي التي یتم  الكمامات  ال یرتدون  
 .نسبیًا

مسموح بھ. راجع القسم أعاله حول دروس    حجرة الصوت مع اآلخرین الموجودین في الحجرة  داخل    تُعزف  النفخ  آالت  اذا كانت •
 .حول كیفیة تحسین السالمة وتخفیف المخاطر عند تشغیل آالت الریاح اقترحاتالموسیقى للحصول على 

الحفاظ    اعتبر  ذلك،الصوت. ومع    حجرة باستخدام  بإالضافة الى آالت النفخ،  ،  موسیقى اآلالت الجماعیة األخرىیمكن تسجیل   •
الموسیقیین في جمیع    ثالثةعلى مسافة   بین جمیع  األقل  اإلمكانیة وخاصة    األوقات،أقدام على  ارتداء عند  لم یكن ھناك  اذا 
 للكمامات. 

بشدة بإجراء اختبار روتیني أسبوعیًا على األقل لجمیع أعضاء المجموعة التي تشترك في حجرة تسجیل إذا لم یتم ارتداء   ینصح •
 .من قبل الجمیع ولم یتم الحفاظ على التباعد المادي كماماتال

(ضع في اعتبارك استخدام    ةتھوئجید ال  حجرةیجب أن یكون ال  موسیقیین،قبل استخدام الكابینة من قبل موسیقي آخر أو مجموعة   •
 .ت)جھاز تنقیة الھواء) لتعزیز تبادل الھواء بالكامل ویجب تعقیم المعدات المشتركة (مثل المیكروفونا 

 
 

  العروض 
 

خاصة  وقائیة إضافیة،  خذ بعین االعتبار تنفیذ تدابیر  ،    TK-12 بالنسبة لجمیع العروض في اإلنتاجات التي ترعاھا المدرسة من •
جمیع  ل، أسبوعیًا على األقل،  روتینياختبار  باجراء  خذ بعین االعتبار  .  للكمامات خالل العروض الداخلیةاذا لم یكن ھناك ارتداء  

ساعة قبل التجمع األول لفرقة    ۷۲اتصال وثیق بفناني األداء، على أال تبدأ أكثر من    فناني األداء وطاقم المسرح الذین لدیھم
 اإلنتاج وتستمر حتى النھایة من جدول األداء 

 
            التدابیر التي تتواصل مع مجتمع حرم المدرسة والشعب.                                                                                                   

 
  كل ما ینطبق اختر( أولیاء األمور والطالب قبل بدء المدرسة فیما یتعلق بسیاسات المدرسة المتعلقةیجب إرسال المعلومات إلى ( 

تعرضوا   • ربما  أو  أعراض  علیھم  ظھرت  الذین  الطالب  على  تنطبق  كما  الصحي  والحجر  العزل  -لكوفیدسیاسات 
 ________ـ۱۹

 ________ ـ للمرض أفراد أسرتھ أعراض أو تعرضإذا كان لدى الطالب أو أحد   ۱۹-لكوفید خیارات اختبار •
االتصال  بمن • أو  یجب  أعراض  من  یعاني  الطالب  كان  إذا  المدرسة  تعرض في   :ربما 

____________________________________________________________________ 
 ________ كیفیة إجراء فحص األعراض قبل مغادرة الطالب للمنزل •
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الكماما • انتقال  فعّالیة  تخفیف خطورة  في  األخرى، وحق  ۱۹-كوفیدت  التنفسیة  الرغبة   واألمراض  بحسب  بارتدائھا  فرد  كل 
 ____ _التمییز. التھدید بالتدخل او الشخصیة دون 

 ________أھمیة امتثال الطالب ألي سیاسات للمسافات الجسدیة ومكافحة العدوى  •
 ________ تغییرات في البرمجة األكادیمیة وغیر المنھجیة من أجل تجنب المخاطر •
  ________ عن بعد سیاسات المدرسة المتعلقة بزیارات أولیاء األمور إلى المدرسة واستصواب االتصال بالمدرسة •
 ________ د المدرسة بمعلومات اتصال حدیثة في حاالت الطوارئ بما في ذلك خیارات االتصال المتعددة للوالدینأھمیة تزوی •
  _______________________________________________________ تدابیر اخرى •

 
 
 
                                     تدابیر التي تأكد الحصول المتكافئ للخدمات المھمة                                                                                                        

 
  التعلیم الفردي خطةتم وضع خطة لتحدیث (IEPs)  للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة لضمان استمرار التعلیم دون    ٥۰٤ة  خط

 .التعرض لمخاطر ال داعي لھا على الطالب
تتضمن ھذه الخطة طریقة لالتصال االستباقي بالمدرسة مع أولیاء األمور في بدایة العام الدراسي لضمان معالجة القضایا  •

 .المتعلقة بتعلیم الطفل وسالمتھ
والتعدیالت على الفصل الدراسي   بعد،التعلم عن  ٥۰٤ خطة ى خطط التعلیم الفردي الفردیة وقد تتضمن التعدیالت عل •

الستیعاب احتیاجات الطالب ، والحضور إلى المدرسة في منطقة منفصلة مع عدد قلیل من الطالب ، أو نھج مختلط 
 یجمع بین التعلم داخل الفصل والتعلم عن بعد

لضمان امتثال سالمة الطالب لألحكام ذات الصلة من قانون الوالیة  ٥۰٤طة خیم الفردي والتعل خطةالخطوات المتخذة لتعدیل  •
 .والقانون الفیدرالي

  التسجیل في الفصل ، وتقدیم النموذج ، وما إلى   المثال،تم نقل الخدمات أو العملیات اإلداریة التي یمكن تقدیمھا عن بُعد (على سبیل
 .ذلك) عبر اإلنترنت

 
 

 
منفصلة،إدراج أي تدابیر إضافیة غیر مدرجة أعاله في صفحات  یجب  

 .التي یجب أن ترفقھا الشركة بھذه الوثیقة
 

 یمكنك االتصال بالشخص التالي مع أي 
                 :  أسئلة أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول

 
 
 

جھة االتصال من قبل العملاسم  :____________________________________________________________ 
  

رقم الھاتف:  ____________________________________________________________ 
 
 

لتاریخ آخر تعدی ___________________________________________________________ 
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