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ي  19-�وف�دلإرشادات خطة إدارة التعرض 
 �ف

 مواقع الرعا�ة والتعل�م المبكر
 

ثة: حظمال  ـــخ ع� صفحة ال��ب للحصول ع� أحدث إصدار. هذا المستند �شكل متكرر. يُ  ُ�حدَّ  ر�ب التحقق من التار�ـ

 
هةاستجابة الصحة العامة   ي تعظ�م تأث�ي استجابة  �مكن أن �ساعد  ع� مستوى المجتمع المح�ي    19-�وف�دلالحتواء حاالت التعرض    الُموجَّ

�ف
ي مقاطعة لوس أنجلوس 

 . 19-لمرض كوف�د  إدارة الصحة العامة �ف
 

كاء مجتمعيون موثوق بهم ف توق�ت استجابة الصحة  و   ،مقدمو الرعا�ة والتعل�م المبكر هم �ث �مكنهم مساعدة إدارة الصحة العامة ع� تحسني
ها  العامة    ا�تشافبعد    للخطة  يؤدي التنف�ذ الفوري  �مكن أن ("الخطة").   19-ل�وف�د  لخطة إدارة التعرض  ال��ــــع من خالل البدء  وتعظ�م تأث�ي

ي مركز  19- من حاالت كوف�د  حالة
أن    ومنع هذە الحالة الفرد�ة من  19-كوف�د  إ� ���ــــع القدرة ع� احتواء انتشارالرعا�ة والتعل�م المبكر   �ف

ي  ي تف�ث
وس  تتسبب �ف  .الموقعب الف�ي

 
التعرض    نوضح إدارة  أو ثالث حاالت كوف�دلمخالطة  أدناە خطوات  ف  أو حالتني ي مواقع  19- لحالة 

ي   �ف
�ف تلخ�صها  المبكر مع  والتعل�م  الرعا�ة 

ي مستوى الموارد المتاحة إلدارة التعرض ل�وف�د
ا ألن موفري الرعا�ة والتعل�م المبكر س�ختلفون �ف   المطل��ة ، تعت�ب الخطوات  19-الملحق (أ). نظر�

ي الخطة. تتضمن الخطوات
ي �جب تضمينها �ف ي ُيو� بها الحد األدىف من العنا� الىت عندما تكون  للمخالطة اخت�ار�ة إلدارة التعرض  عنا�  الىت

 موارد المركز كاف�ة. 
 

 

ات ( آخر التحديثات:   :)باللون األصفرمحددة التغي�ي
٢٠٢٢/ ١٩/ ١٢ 

المستحدثة • بكوف�دا  حول مىت ع�  التوص�ات  الذين أصيبوا حديثا  ف  ي  يوما    ٩٠(أي خالل    ١٩- لمخالطني الىت
 مرت) ولم �شعروا بالعوارض الخض�ع لالختبار بعد التعرض. 

27 \10 \2022 

وس  الفرد�ة  اإلصابة  حاالت  عن  اإلبالغ  �عد   لم • ا   19-وف�دك  بف�ي ي   مطل���
المبكر    منشآت  �ف والتعل�م  الرعا�ة 

)ECE .(ي  العامة الصحة إدارة ابالغ �جب  فإنه ذلك،  ومع
من ثالثة أشخاص أو أ���   ةأي مجموع إصابة  حال  �ف

ة  ي غضون ف�ت
ة ال ت��د ع� يوم عمل واحد  14حدثت مخالطة بينهم �ف ا وذلك �شكل فوري وخالل ف�ت  . يوم�

المخالطة    • ة  الموضحة تع��فات  ال�ب�ي الداخل�ة  الهواء  ا إلرشادات   لمجاالت  بوال�ة    وفق� العامة  الصحة  إدارة 
ي حالة مجاالت الهواء الداخل�ة  CDPHكال�فورن�ا (

ي ). �ف قدم م��ــع، فإن   400.000ت��د مساحة أرضيتها عن    الىت
ف هم األفراد   ف (األطفال  األشخاص المخالطني ي نطاق  والموظفني

أقدام من شخص مصاب    6) الذين يتواجدون �ف
ي حالة  ساعة  24ع� مدار  دق�قة أو أ���    15لمدة  

ي ت. أما �ف مساحة أرضيتها   بلغمجاالت الهواء الداخل�ة الىت
م��ــع  400.000 هم:    قدم  ف  المخالطني األطفال  فإن  أقل،  نفس  1أو  �شاركوا  الذين  األطفال    الهواء   مجال) 

) األطفال 2أو    ،)المفضل(التع��ف  ساعة    24ع� مدار  دق�قة أو أ���    15لمدة  مع شخص مصاب    الداخ�ي 
ي نطاق  

. أما بالنسبة ساعة  24ع� مدار  دق�قة أو أ���    15أقدام من شخص مصاب لمدة    6الذين تواجدوا �ف

، يتم استخدام تع��ف مشاركة   ف ف    مجالللموظفني ي   وذلكالهواء الداخ�ي لتحد�د األشخاص المخالطني
ة  حال   �ف

ي تبلغ مساحة أرضيتها   ا إلرشادات   قدم م��ــع أو أقل 400.000مجاالت الهواء الداخل�ة الىت قسم السالمة  وفق�
 . )Cal/OSHAوالصحة المهن�ة بكال�فورن�ا (
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خدمات رعا�ة األطفال   مقد�ي   وهذا �شمل" أو "المواقع" تنطبق ع� جميع مقد�ي رعا�ة األطفال،  األما�نالحظ أن اإلشارات إ� "المرا�ز" أو "
ي دور  

هذا    �ش�ي عندما  .  19-كوف�د   المصاب بعدوى  بموقع الرعا�ة والتعل�م المبكر . ُ�ستخدم كلمة "حالة" لإلشارة إ� الشخص المرتبط  الرعا�ة�ف
(أو   و�ي أمر اتخاذ إجراءات من جانب الموقع تجاە الحالة (مثل تقد�م التعل�مات)، �جب فهم الحالة ع� أنها الموظف المتأثر أو  إ�  المستند  

  ( ي  الرعا�ة والتعل�م المبكر  اف�ة لمرا�ز  لطفل المصاب. �مكن العثور ع� موارد إضامقدم الرعا�ة/الو�ي
لرعا�ة والتعل�م  مقد�ي ا  مجموعة أدوات�ف

 .19ر للتعامل مع كوف�د  المبك
 

ي موقع واحدة  19- حالة كوف�د ا�تشافقبل للمخالطة تخط�ط إدارة التعرض 
 الرعا�ة والتعل�م المبكر �ف

 ي الرعا�ة والتعل�م المبكر   : منسق خاص بمركزمطلوب ي ما يتعلق ب�عمل كنقطة اتصال    19-بكوف�د  معىف
وتوكوالت  �ف ي التعامل   ماناأل �ب

�ف
 أن يتل�ت الموظفون واأل� واألطفال    هذا المنسقس�ضمن  .  19-كوف�دمع  

ً
إدارة الصحة  �عمل كحلقة اتصال مع  سو   19-كوف�د حول  توع�ة
 .العامة لتبادل المعلومات ع� مستوى الموقع لتسه�ل إجراءات الصحة العامة

 ف    أو تقد�مها   19-إلتاحة الوصول إ� اختبارات كوف�د  : خطةمطلوب ي دور رعا�ة األطفال  والزائ��نلجميع األطفال والموظفني
 وأفراد األ�ة �ف

ي المركز، أو (  للمخالطة  وا تعرضالذين  )  2(،  19-مع أعراض كوف�د  لديهم أعراض متوافقةالذين  )  1(
ي مركز به تحقيق   موجودينال)  3�ف

�ف
 . ة�شط إلدارة الصحة العام

 ق�د  : خطة لإلبالغ عن جميع حاالت  مطلوب ف إ� إدارة الصحة العامة عن    19-كوف�د  جراء  أو حاالت الوفاة  ال�ت ف األطفال أو الموظفني بني
 .Education@ ph.lacounty.gov-ACDC إشعار إ�ط��ق إرسال 

 به برنامج فحص األعراض   أما�ن:  مو�  تنف�ذ  ي تختار  الىت المبكر  العامة �شأن  طبيق إرشاداتبتُتنصح  الرعا�ة والتعل�م    إدارة الصحة 
ي التعامل مع    للمخالطة  لألعراض والتعرض  مسارات القرار 

ظهرت    أعراضهم  نتائج فحصول�ن  19-كوف�د�خضعوا بعد الختبارات  لم  من  �ف
ي موقع  إ�جاب�ة

 .الرعا�ة والتعل�م المبكرقبل الدخول أو أثناء التواجد �ف
 

ي موقع الرعا�ة والتعل�م المبكر 19-كوف�د  تإدارة التعرض لحاال 
 �ف

 ي ل�وف�داتباع  إ� مؤكدة، يوجه موفر الرعا�ة والتعل�م المبكر الحالة   19-حالة كوف�د ا�تشاف: بعد مطلوب� ف -تعل�مات العزل الم�ف
91  )ph.lacounty.gov/covidisolationبكوف�د   إصابته  االختبار   أظهر �ي فرد    19-) ملحوظة: الحالة المؤكد إصابتها بكوف�د -

ي هذا الغرض (  تعد�لها العزل للحصول ع� نماذج �مكن    تعل�مات  بالغ عناإل   خطابات  نماذجارجع إ�    . 19
  منشورةالستخدامها �ف

 ). ph.lacounty.gov/EducationToolkitECEع� 
ف  • ف المصابني اوح من  والعودة إ� المنشأة    *5إنهاء العزل بعد اليوم    19- بكوف�د  �مكن لألطفال (من أي عمر) والموظفني   6بعد مدة ت�ت

وسل  اختبارهم  نت�جة  ظهرت .  1جميع المعاي�ي التال�ة:    استوفوا إذا  فقط    أ�ام  10إ�    سلب�**  19- كوف�د  ف�ي
ً
ا   ة ي    مأخوذة  لعينة  وفق�

�ف
. تحسن 3، وللحرارةساعة ع� األقل دون استخدام األدو�ة الخافضة    24ح� لمدة  بال  الشعور . عدم  2اليوم الخامس أو بعدە، و

ي   10نت�ي العزل بعد اليوم  ي�مكن أن    - أو    - األعراض األخرى  
ساعة ع� األقل دون استخدام   24ح� لمدة  بال  الشعور   عدم  حالة  �ف

 . للحرارةاألدو�ة الخافضة 
ف الذين �عانون من أعراض، فإن اليوم  ألطفال  إ� ا* بالنسبة    ) 1واحد (اليوم  و   ،هو اليوم األول من ظهور األعراض  )0صفر (والموظفني

ف الذين ال تظهر عليهم أعراض، فإن اليوم  ألطفال  إ� اهو أول يوم كامل بعد ظهور األعراض. بالنسبة   هو اليوم    )0صفر (والموظفني
تالذي 

َ
ِخذ

�
ي  عينة ف�ه أ .  أخذ عينةهو أول يوم كامل بعد  ) 1واحد (اليوم  و  ،أول اختبار إ�جاىب ي  االختبار اإل�جاىب

اختبار�  االختبار  �كون  أن  وس��   ا **�جب  ا   ا ف�ي (  من  مرخص� والدواء  الغذاء  اختبار   مثلإدارة  أو  المتسلسل  از  البول�م�ي تفاعل  اختبار 
ي ذلك االختبارات اتمستضدال

ل�ة، بما �ف ف ي  اتاختبار المستضد إجراء). ُ�فضل الم�ف
 . العزل �ف

 

ف إ� ا: بالنسبة  ظةحمال  • ا  لموظفني ي    19- للوقا�ة من كوف�د  لمعاي�ي الطوارئ المؤقتة، وفق�
،  كال�فورن�ا إلدارة الصحة والسالمة المهن�ة �ف

ف بك�ف�ة الحصول ع� االختبار، وتقد�م االختبار دون تكلفة و : إبالغ جميع الموظفني ف ع� أصحاب العمل الوفاء بما ��ي ي أثناء  يتعني
�ف

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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ي  ، وتقد�م االختبار بط��قة تضمن ��ة الموظف.  وقت العمل مدف�ع األجر  معاي�ي الطوارئ   تنص عليها لالمتثال لمتطلبات االختبار الىت
م وس�لة    19-المؤقتة، �مكن لألفراد أن �ستخدموا و�قرأوا بأنفسهم اختبارات كوف�د ي �مكن �فها دون وصفة طب�ة ع� أن ُتقدَّ الىت

للتحقق من النتائج، مثل صورة للنت�جة �ظهر فيها الوقت والتار�ــــخ أو اختبار �مكن �فه دون وصفة طب�ة �ستخدم وس�لة رقم�ة 
ف  �حق  باإلضافة إ� ذلك،    النت�جة مع توضيح الوقت والتار�ــــخ. إلظهار   أقنعة وأجهزة تنفس من صاحب العمل   أن �طلبوا للموظفني

 . كمامة واعرف حقوقك  ارتدِ انظر لم��د من المعلومات، . ةأي تكلفأن يتحمل الموظفون دون 
اليوم الخامس،   • ا  ُينصح �شدةإذا استو�ف الطفل معاي�ي مغادرة العزل بعد  ي حالة 

ف  ألطفال م �ف ارتداء  ب  أ��� و من تبلغ أعمارهم عامني
ي (أو    10لمدة    الوقا�ة  عال�ةكمامة   من   ُ�طلب).  األعراض عليهمظهور  من  أول يوم كامل  بعد  أ�ام    10لمدة  أ�ام بعد اختبارهم اإل�جاىب

ف   ف المصابني ي مكان العمل    الوقا�ةعال�ة    كمامةارتداء    19-بكوف�د الموظفني
ي حضور اآلخ��ن�ف

ب، لمدة    إال ،  �ف أ�ام    10عند األ�ل أو ال�ث
ي حالة عدم ظهور أعراض، بعد 

).  10بعد ظهور األعراض (أو، �ف ي  أ�ام من تار�ــــخ االختبار اإل�جاىب

 يرتدوا ظة:  حمال  •
َّ

ا،    24، مثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ال�مامات  بعض األشخاص �جب أ� �عانون من حاالت طب�ة ومن  شهر�
اوح أعمارهم من    ةالطب�بالرعا�ة  مزودهم  نصحهم    ومنأو إعاقات معينة،   ف بعدم ارتداء ال�مامة. األطفال الذين ت�ت سنوات   8إ�    سنتني

 
ّ

أ� انظر إال    ال�مامة  وا رتدي  �جب  ال�بار.  اف   من    تحت إ�ث
َّ

أ� ي  لمن  اعتبارات خاصة  و   ال�مامة  يرتدي   �جب 
�عانون من صع��ات �ف

 . التواصل أو إعاقات معينة
 ي بكوف�دمطلوب لحالة تم تأ��د    التعرف ع� جميع األشخاص الذين تعرضوا   19-: �جب ع� منسق مركز الرعا�ة والتعل�م المبكر المعىف

ة العدوى لهذە الحالة (المخالطون).  19-بكوف�د  إصابتها   أثناء ف�ت

  19-، كما یرد في تعلیمات العزل المنزلي لكوفیدعزلھا مدةعتبر الحالة معدیة من یومین قبل ظھور األعراض ألول مرة حتى انتھاء تُ  •
)ph.lacounty.gov/covidisolation ُعلیھ  تظھر الولكن  إیجابیة 19-بكوفید  إصابتھ اختبار نتیجة ظھرتعتبر أي شخص ). ی 

 أعراض معدیًا من یومین قبل إجراء االختبار حتى انتھاء مدة عزلھ. 
ف لهاتعرضوا لحالة (مخالطأي أشخاص عت�ب �ُ المخالط:  • ة العدوى إذا ني  : ) خالل ف�ت

ي   -
ي تبلغ  الداخل�ة الهواء مجاالت حالة  �ف

  الهواء  مجال شاركوا نفس :  أو أقل م��ــع قدم 400.000 عن أرضيتها  مساحة اليت
ي المركز مع  الداخ�ي 

ة العدوى للمصاب ساعة 24دق�قة أو أ��� ع� مدار  15لمدة  (حالة) مصاب شخص �ف   ا وهذ  . أثناء ف�ت

�شدة    المفضل  التع��فهو   وُ�و�  المبكر  والتعل�م  الرعا�ة  موقع  ي 
�ف المرض  انتشار  من  ممكن  شكل  بأفضل  للحد 

ها من    باستخدامه ي الفصول الدراس�ة وغ�ي
ف من األطفال �ف   . المساحات الداخل�ة ذات الحجم المماثللتحد�د المخالطني

كة  تع��فهذا ال  كذلك تطبيق  �لزم  ي مجاالت الهواء الداخل�ة المش�ت
ا إل   �ف ف وفق� ف للحاالت من الموظفني دارة  لتحد�د المخالطني

ي كال�فورن�ا والسالمة المهن�ة الصحة 
   ). 19-كوف�دلوقا�ة من  إجراءات الطوارئ الموقتة ل(�ف

-  
ً

ف الرعا�ة والتعل�م المبكر أن    تلمنشآ، �مكن  ذلك  من  بد� ف من األطفال ع� أنهم األ   ُتعرِّ ي الذين كانوا    طفالالمخالطني
  �ف

ي جميع    24  مدار   ع�دق�قة أو أ���    15أقدام من الشخص المصاب لمدة    6  نطاق
ساعة، و�جوز لها أن تطبق هذا التع��ف �ف

ي ذلك الفصول الدراس�ة. 
 األما�ن، بما �ف

ي  -
ي   الداخل�ة  الهواء  مجاالت  حالة  �ف

ف ع� أنهم    يتم  : م��ــع  قدم  400.000  عن   أرضيتها   مساحة  ت��د   اليت من  تع��ف المخالطني

ي تواجدوا  
ة العدوى للمصاب. ينطبق ذلك    ساعة  24  مدار   ع�دق�قة أو أ���    15أقدام من المصاب لمدة    6  نطاق  �ف أثناء ف�ت

. مالحظ ف ف من األطفال والموظفني ي تكون مفصولة بحوائط من األرض حىت  ع� كل من المخالطني ة: يتم اعتبار المساحات الىت

احة ي تكون مفصولة بحوائط من األرض  \ السقف (مثل: المكاتب، األجنحة، مساحات االس�ت )  السقف  حىت تناول الطعام الىت

 . منفصلة داخل�ة مساحات  أنها  ع�
ي منشآت   منعت�ب مالحظة: ال �ُ 

ي الهواء الطلق �ف
ف  المبكر  والتعل�م الرعا�ةيتعرضون للمخالطة �ف  . مخالطني

 ِشفاألشخاص الذين    ب�بالغموفر الرعا�ة والتعل�م المبكر  �قوم    : مطلوب
�
ف 19-لحالة مصابة بكوف�دتعرضهم    ك ي الموقع (المخالطني

)  �ف

ي عليهم اتخاذها و  بتعرضهم  . �طلعهم ع� اإلجراءات الىت

اإلخطارات�مكن   • بتعرضهم    يبلغ ح�ث    ،ةأو جماع�  ةفرد�  ابالغط��قة  باستخدام    إرسال  الواجب  �و   للمخالطةاألفراد  اإلجراءات 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/UpgradeMaskRequirement.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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الستخدامها  تعد�لها  للحصول ع� نماذج �مكن    والتعل�م المبكر مواقع الرعا�ة  ل   19-بكوف�د  بالغاال   خطاباتنماذج  اتخاذها. ارجع إ�  

ي هذا 
 ). ph.lacounty.gov/EducationToolkitECEع�  منشورة(الغرض �ف

دق�قة أو   15لمدة  مصاب شخصمن  األ���  ع�أقدام  6مسافة  ع� الوجود  ا ع� أنه لألطفال بالنسبة ةتع��ف المخالط  تطبقإذا 

ي مساحات داخل�ة تبلغ    ساعة  24  مدار   ع�أ���  
، )مشابه   حجم  ذات  أما�ن أو    الدراس�ة(الفصول    قدم م��ــع أو أقل  400.000�ف

ا  ف دق�قة أو أ���    15مع الشخص المصاب لمدة    نفسهالداخ�ي    الهواء  مجالاآلخ��ن الذين �شاركوا    طفالجميع األ   ابالغ�جب أ�ض�

ي باإلجراءات    �خبارهم و   لإلصابة  تعرضهم  باحتمال�ةساعة    24ع� مدار   -بكوف�د  بالغاال   خطابات  نماذجارجع إ�    باتخاذها.   ُيو�  الىت

الرعا�ة  ل   19 �مكن    المبكر   والتعل�م مواقع  نماذج  ع�  (  تعد�لها للحصول  الغرض  هذا  ي 
�ف ع�   منشورةالستخدامها 

ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE .( 

ف  اتإجراء  للمخالطني

ف المخالطع�  الحجر الص�ي  ال يتوجب   • ي  الذين ال تظهر عليهم أعراض  ني
 التعل�مات المطل��ةكل    اتبعوا   الموقع إذا ؛ �مكنهم البقاء �ف

ف   من  ،  المخالطني
ً
ي مساحات داخل�ةاآلخ��ن  ب  عند االختالط  الوقا�ة  عال�ةكمامة  ) ارتداء  2) مراقبة األعراض؛ (1: (خاصة

لمن يبلغون   �ف
ف   ب  إال ،  �� أ�  و أمن العمر عامني -كوف�داختبار  إجراء  )  3(  ؛للمخالطةتار�ــــخ آخر تعرض  أ�ام بعد    10، لمدة  أو الق�لولة  عند األ�ل أو ال�ث

و�ي    19 از المتسلسلمثل اختبار  (الغذاء والدواء  من إدارة    مرخص ف�ي ي ذلك  اتالمستضداختبار  أو    تفاعل البول�م�ي
ختبارات اال ، بما �ف

ل ف ي غضون �ةالم�ف
 *.*للمخالطة آخر تعرض تار�ــــخ أ�ام من  5- 3) �ف

ف المخالطون  األطفال   ‒ ا)    24(أول أقل من    الذين تقل أعمارهم عن سنتني  شهر�
َّ

األطفال المخالطون   . يرتدوا كمامة  �جب أ�

ف  ي الموقع و  الذين تقل أعمارهم عن سنتني
ا لظهور أي أعراض ال تظهر عليهم أعراض �مكنهم البقاء �ف بوا تحسب�

َ
ط أن ُيراق أن  و ��ث

و�ي   19- الختبار كوف�د �خضعوا  ي غضون  الغذاء والدواء إدارة من   مرخصف�ي
 . للمخالطةتار�ــــخ آخر تعرض  أ�ام من  5- 3�ف

دق�قة   15األ��� من شخص مصاب لمدة    ع�أقدام    6مسافة    ع�   الوجود   ا ع� أنه  لألطفال  بالنسبة  ةتع��ف المخالط  تطبقإذا   ‒

ي مساحات داخل�ة تبلغ    24  مدار   ع�أو أ���  
)،  مشابه  حجم  ذات  أما�نأو    الدراس�ةقدم م��ــع أو أقل (الفصول    400.000ساعة �ف

ا  ُينصحف ي دق�قة أو أ���   15الداخ�ي مع الشخص المصاب لمدة  الهواء  مجالاآلخ��ن الذين �شاركوا نفس  طفالجميع األ  أ�ض�
  �ف

ة  خالل ي   باآلخ��ن  االختالط  عند   الوقا�ة  عال�ة  كمامة) ارتداء  2) مراقبة األعراض؛ (1(  : ��ي   بما ساعة    24 ف�ت
  داخل�ة   مساحات  �ف

ف أو أ���   يبلغون  لمن ب أو من العمر عامني و  تعرض  آخر أ�ام بعد تار�ــــخ  10لمدة  ، الق�لولة، إال عند تناول الطعام أو ال�ث ؛  سللف�ي

و�ي    19- كوف�داختبار    إجراء)  3( (  المرخصالف�ي الغذاء والدواء  إدارة  اختبار    اختبار   مثلمن  أو  المتسلسل  از  البول�م�ي تفاعل 

ل�ةاتالمستضد ف ي ذلك االختبارات الم�ف
ي غضون  ، بما �ف

وس  آخر   ختار�ــــ منأ�ام  5-3) �ف  ** . تعرض للف�ي
 يرتدوا ظة:  ح* مال 

َّ
ا، ومن �عانون من حاالت   24ال�مامات، مثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن    بعض األشخاص �جب أ� شهر�

اوح أعمارهم من  نصحهم  طب�ة أو إعاقات معينة، ومن   ف مزودهم بالرعا�ة الطب�ة بعدم ارتداء ال�مامة. األطفال الذين ت�ت   8إ�    سنتني

 سنوات  
ّ

اف ال�بار. انظر إال  ال�مامة    وا رتدي  �جب أ�  من    تحت إ�ث
َّ

اعتبارات خاصة لمن �عانون من صع��ات و   ال�مامة  يرتدي  �جب أ�

ي التواصل أو إعاقات معينة
 . �ف

وس أن أصيبوا سبق ظة: األطفال/الطالب والموظفون الذين ال تظهر عليهم أعراض و ح** مال  ا    90آخر  خالل   2-كوف -سارس بف�ي  ُ�عفونيوم�
موا لمدة ول�ن �جب أن  ،ما بعد التعرض المطلوب االختبار من  ف   عند االختالطال�مامات  ارتداء ب للمخالطة تار�ــــخ آخر تعرضبعد أ�ام   10�ل�ت

ي ب
ف عمرهم  يبلغ لمن هذا ، مساحات داخل�ةاآلخ��ن �ف ف بدون  . أو أ���  سنتني ف الق��بني    ١٩-كوف�د  أعراض الذين تعافوا منُينصح المخالطني

ي كان قبل  30أ�ام من التعرض إذا كانت العدوى السابقة لديهم أ��� من  5-3باالختبار بعد  ا (أي تار�ــــخ أول اختبار إ�جاىب ا).   90- 31يوم� يوم�
ل�ة. إذا كانت اإلصابة السابقة خالل الثالث ف ا الماض�ة (ع� سب�ل المثال ،  �جب استخدام اختبار المستضد ، والذي يتضمن اختبارات م�ف ف يوم� ني

ي قبل يوم واحد إ�  ا) ، فال يو� ب�جراء االختبار. راجع تعل�مات  30كان أول اختبار إ�جاىب ف لـكوف�ديوم�  . �لللتفاص ١٩-المخالطني
 

ف أعمارهم    تبلغالذين    ألطفالا • ف من    أ���   و أ  سنتني ا    للمخالطةتعرضوا    الذينو *  ال�مامة  ارتداءمن    المعفيني �جب أن يرتدوا واق��

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#tested-positive
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ف أعمارهم    تبلغ الذين    األطفال  أما إذا سمحت حالتهم بذلك.    الذقن   آخر   حىت   �غ�ي من األسفل    حاجز   له للوجه     و أ��� أ  سنتني

ي    يبقوا   أن  �مكنهم ف للوجه،    ٍق كمامة أو وا  ارتداء   يتحملوا   أن  �ستط�عونال  و 
  خضعوا )  2و،  أعراض  عليهم  تظهر   لم )  1إذا    الموقع �ف

ا   للمراقبة ف خالل    19-كوف�دختبار  ال   خضعوا )  3و،  للمخالطة  أ�ام بعد آخر تعرض  10األعراض لمدة    لظهور   تحسب�   أ�ام   10مرتني

تعرض آخر  األ�ام  للمخالطة  بعد  خالل  مرة  األ�ام  ومرة    3-5،  أو  9- 6خالل  ف  سنتني أعمارهم  تبلغ  الذين  األطفال  وال    أ��� . 

ل حىت  عليهم    �جبوال �مكنهم تلب�ة هذە المتطلبات    للمخالطة  بعد التعرض  ال�مامة�ستط�عون ارتداء   ف ي الم�ف
  انتهاء البقاء �ف

 . للمخالطة آخر تعرض من  10اليوم  

ف    منُ�ع�ف  أن    �مكن*    الممارسات  وأفضلمتطلبات  الإرشادات  لألسباب التال�ة (راجع    ال�مامةمن ارتداء    أ���   و أيبلغون من العمر عامني

ي مرحلة الطفولة المبكرة قد�ي مل
 للحصول ع� معلومات إضاف�ة):   التعل�م �ف

   ور�ة للتواصل. ضعاف السمع، أو الذين يتواصلون مع شخص ضع�ف  السمع، ح�ث تكون القدرة ع� رؤ�ة الفم �ف

   ي   مشكلة  منأو    صح�ة،  مشكلة�عانون من    لمن�جوز
  الطب�ة  الرعا�ةقرر مقدم    نمَ أو    ،إعاقة  منأو    ،عقل�ةال   ةصحال  �ف

ا   المبكر   والتعل�م  الرعا�ة  وفر م   إ�   �قدموا   أنغ�ي آمن لهم،    ال�مامةأن ارتداء    لهم  كإثبات  للحصول ع� إعفاء.    طلب�

ي من مشكلة أو إعاقة    مرخصلإلعفاء، ُتقبل أي شهادة تصدر من مقدم رعا�ة صح�ة  
من الوال�ة تف�د بأن الطفل �عاىف

بأمان.  ف الرعا�ة الصح�ة المرخص  لمقد�ي �جوز    تمنعه من ارتداء كمامة  ف    ني مثل هذە الشهادات:    �قدموا   أنالتاليني

ي ذلك الطب�ب   ،مقد�ي الخدمات الطب�ة
يال طب�بال( بما �ف   ، ممارسالممرض الأو  )،العظام تق��م اختصا�ي  أو  ب�ث

مساعد   اف تحت    �عمل  الذيطب�ب  الأو  ف و   ؛له   طب�ب مرخص   إ�ث ف المرخص  العاملني ي   ني
العقل�ة    مجال  �ف الصحة 

ي ذلك  
،    االختصا�ي   و أ،  االجتما�ي اإل�لين��ي   االختصا�ي والسلوك�ة بما �ف اإل�لين��ي   االستشاري  و أالنف�ي اإل�لين��ي

ف، أو معالج الزواج واأل�ة.   المح�ت

ل. اذا كانت  مستخدما اختبار معتمدا من هي  ١٩-اذا تطورت العوارض، اخضع الختبار ال�وف�د • ف ي الم�ف
ئة الغذاء والدواء واب�ت �ف

�ي ل�وف�دنت�جة االختبار  ف  )ph.lacounty.gov/covidisolation. (١٩-إ�جاب�ة، اتبع إرشادات العزل الم�ف

ف   • ف  �جب ع� الموظفني ي العمل    للمخالطة  الذين تعرضوا المخالطني
ي    أن يتبعوا �ف

  الطوارئ المؤقتة   معاي�ي التوجيهات الموضحة �ف

ا إل   19-كوف�دللوقا�ة من   ي وال�ة كال�فورن�ا   دارة الصحة والسالمة المهن�ةوفق�
ي ُيو� بها عند  .  �ف لإلطالع ع� اإلجراءات الىت

ي وال�ة كال�فورن�ا   ر�ب الرج�ع إ�يُ   ،   19-مخالطة شخص مصاب بكوف�د 
تحت مس�:    منشور إدارة الصحة والسالمة المهن�ة �ف

 . 19-كوف�د  �شأن  معاي�ي الطوارئ المؤقتةاألسئلة المتكررة حول 

ف  �حق   • لم��د من المعلومات، .  ةأي تكلفأن يتحمل الموظفون  أقنعة وأجهزة تنفس من صاحب العمل دون    أن �طلبوا للموظفني

 كمامة واعرف حقوقك   ارتدِ انظر 

ا  إ� ابالنسبة   • ، وفق� ف ي كال�فورن�ا   19-للوقا�ة من كوف�د  لمعاي�ي الطوارئ المؤقتةلموظفني
ف  إلدارة الصحة والسالمة المهن�ة �ف ، يتعني

ف بك�ف�ة الحصول ع�  بمتطلبات االختبار التال�ةع� أصحاب العمل الوفاء   االختبار، وتقد�م االختبار : إبالغ جميع الموظفني

ي أثناء وقت العمل مدف�ع األجر دون تكلفة و
ي  ، وتقد�م االختبار بط��قة تضمن ��ة الموظف.  �ف لالمتثال لمتطلبات االختبار الىت

ي �مكن �فها دون    19-معاي�ي الطوارئ المؤقتة، �مكن لألفراد أن �ستخدموا و�قرأوا بأنفسهم اختبارات كوف�د  تنص عليها  الىت

م وس�لة للتحقق من النتائج، مثل صورة للنت�جة �ظهر فيها الوقت والتار�ــــخ أو اختبار �مكن �فه  و  صفة طب�ة ع� أن ُتقدَّ

   دون وصفة طب�ة �ستخدم وس�لة رقم�ة إلظهار النت�جة مع توضيح الوقت والتار�ــــخ. 

   :إ  �جب مطلوب لتسه�ل  لديها خطة  �كون  أن  المبكر  والتعل�م  الرعا�ة  منشآت  االختبار ع�  ل�وف�د  اتجراء    ع� من 19- استجابة 
ف واألطفال الذين    للمخالطةتعرضوا   ي منشأة الرعا�ة والتعل�م المبكر. �جب ع� الموظفني

إبالغ منشأة الرعا�ة والتعل�م   خضعوا لالختبار �ف
ف أو برامج االختبار الخاصة بمنشآت الرعا�ة والتعل�م المبكر و المبكر بنتائج االختبار. �شمل موارد االختبار  الخدمات الصح�ة للموظفني

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/UpgradeMaskRequirement.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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أنجلوس:   لوس  ومقاطعة  مدينة  ي 
�ف االختبار  ومواقع  الشخص�ة  الصح�ة  الرعا�ة  ومقد�ي  المهن�ة  الصحة   .covid19خدمات 

lacounty.gov/testing   ي  لمن  (المرا�ز الصح�ة والص�دل�ات المحل�ة). �مكن    مواقع االختبار المجتمع�ةو
�حتاجون إ� مساعدة �ف

ي األسب�ع  7  \ ساعة  24ع� مدار  متاح  وهو  ،  1-1-2االتصال بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس    ةطب�رعا�ة  مقدم  العثور ع�  
 . أ�ام �ف

 ي بكوف�دمطلوب ي إبالغ إدارة الصحة العامة    19-: �جب ع� منسق مركز الرعا�ة والتعل�م المبكر المعىف
  إصابات  حدوث  حال  �ف

وس مؤكدة ا أو قابلة    19-كوف�د  بف�ي ي فصل درا�ي أو مكتب أو أي مجموعة محددة مسبق�
ي أي مجموعات من ثالثة أشخاص أو أ��� �ف

�ف
ي   اجدوا تو   والذينللتحد�د (مثل: دفعة دراس�ة)  

ة    ما   موقع  �ف ي غضون ف�ت
ي أي لحظة �ف

ا    14�ف  تار�ــــخ  تع��ف  يتم.  المرض  بدء  تار�ــــخ  قبليوم�
 . أقرب أيهما ، 19- كوف�د  اختبار  إجراء تار�ــــخ  أو  19-كوف�د  أعراض ف�ه ظهرت تار�ــــخ أول  أنه ع�  المرض بدء

وس كوف�د  صابةم  مجموعات  أي   نع  اإلبالغ   �جب • نت من خالل    19-بف�ي مرتبطة بأي من منشآت الرعا�ة والتعل�م المبكر ع�ب اإلن�ت

كة لتتبع األو�ئة    للبوابةالتطبيق اآلمن   ي حال    .https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US  :(SPOT)المش�ت
�ف

. SPOTوجود عدة حاالت لإلبالغ عنها، �مكن للمنشآت �سج�ل تقار�رە باستخدام "قالب التحم�ل المجمع" الموجود ع� موقع 

ي  وذلك الفور، ع� الحاالت عن معلومات تقد�م مع المجموعات جميع عن العامة الصحة إدارة إبالغ �جب
ة غضون �ف   ت��د   ال  ف�ت

ي المجموعة بالغاال  تار�ــــخ  من واحد  عمل يوم عن
 . بثالث، أو آخر، حالة إصابة �ف

ي اإلبالغ عن مجموعات اإلصابة بكوف�دم �مكن ل •
أو    19-وفري خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر الذين �حتاجون إ� مساعدة �ف

ي أي من إرشادات إدارة التعرض األخرى االتصال بقطاع التعل 
ي �ف

- مركز االتصاالت المخصص لإلبالغ عن حاالت كوف�د�م �ف
ة من الساعة  19 ا حىت الساعة  8:00خالل الف�ت ف حىت الجمعة.  5:00صباح� ي أ�ام اإلثنني

�قوم مسؤولو مركز الرعا�ة  مساًء �ف
 Education@ph.lacounty.gov-ACDCبالتواصل مع: لذين ال �عرفون رقم مركز االتصاالت والتعل�م المبكر ا

 
 ي تم الصحة العامة لتحد�د ما إذا كانت ال  إدارةخدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر مع  مقدم  يتشاور    : مطلوب حاالت الثالثة أو أ��� الىت

ف الم  ألشخاصمن الناح�ة ال��ائ�ة، أي أن ا  ةمرتبط  اإلبالغ عنها  ة    وا كان  صابني ي نفس المكان خالل نفس الف�ت
ي وقت ما �ف

موجودين �ف
ي  أثناء    الزمن�ة

ة العدوى. *وجود واحد منهم أو جم�عهم �ف ف الحاالت المصابة إجراء م��د    ف�ت قد يتطلب تحد�د الروابط ال��ائ�ة بني
ي الموقع أثناء وجودهم  من التحق�قات لتقي�م تار�ــــخ التعرض ومعر 

فة جميع المواقع واألشخاص الذين �حتمل تعرضهم للحاالت �ف
ة العدوى.  ي ف�ت

   �ف
ف قبل ظهور األعراض ألول مرة حىت انتهاء  *   ي   أو   ، المطل��ة  العزل  مدةُتعت�ب الحالة معد�ة من يومني

قبل   أعراض،  ظهور   عدم  حال  �ف
ف  ي األول  من إجراء االختبار  يومني  . المطل��ة العزل  مدة انتهاءحىت  اإل�جاىب

ا من   • ، أو مكتب،    مثلمثل مشاركة مساحة فعل�ة (  ،روابط �مكن تحد�دها   ت��ط بينهم�شمل الحاالت المرتبطة و�ائ�� فصل درا�ي
ي هذا المكان بدً� من االنتقال المتقطع من المجتمع المح�ي    �ةأو تجمع)، مما �ش�ي إ� احتمال

أع� النتشار مرتبط للمرض �ف
ي حالة وجود روابط و�ائ�ة،  

�شأن الخطوات  التوج�ه  خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر    إ� مقدمإدارة الصحة العامة    تقدماألوسع. �ف
اتخاذها و  الالزم  الموجهةالمهمة  الرعا�ة/األوص�اء لألطفال، وأول�  الخطابات  ف �شأن االحت�اطات   ،اء األمور/مقد�ي  والموظفني

ي ذلك تنف�ذ 
ي المكان، بما �ف

ي �جب اتخاذها لمنع الم��د من االنتشار �ف  العدوى.  أجل مكافحة من لموقع ل  المناسبة التدخالت الىت

ي   الموقفتحد�د ما إذا كان  بتقوم إدارة الصحة العامة   •
ي   معاي�ي   �ستو�ف   19-حاالت إصابة مؤكدة بكوف�د   3�قل عن  ما ال  :  التف�ث

ة   ف لحاالت خارج الموقع.   14خالل ف�ت ي السكن، ول�سوا مخالطني
كون �ف ا، وال �ش�ت ف و�ائ�� ف أفراد مرتبطني ي مجموعة ما* بني

ا �ف    يوم�
o   توجه إدارة الصحة العامة ، ي ي حالة عدم است�فاء معاي�ي التف�ث

دارة  اإل لة  مواصإ�  خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر    مقدم�ف

 . للمخالطة لتعرضالروتين�ة ل

o   ستخطر إدارة الصحة العامة مقدم   استو�ف الموقفإذا ، ي ي وأوصت إدارة الصحة العامة باالستجابة للتف�ث معاي�ي التف�ث

ةً  ي المرض وسيتواصل محقق الصحة العامة مبا�ث ي تف�ث
مع مقدم الخدمة   خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر بتفع�ل تحقيق �ف

 االستجابة.  لتنسيق

كون* �شمل المجموعات المحددة من  ي  �ش�ت
، أو  مثل( عض��ة �ف  أن ال��ائ�ة الروابط  تتطلب).  مكتب أو  مواصالت وس�لة أو  فعال�ة،الفصل الدرا�ي

https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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ي   تواجدوا  قد  المصابون األشخاص �كون
ي  الوقت  نفس  �ف

ي   أحدهم وجود  خالل المكان  نفس  �ف
ة �ف  . العدوى ف�ت

 

 بموقع الرعا�ة والتعل�م المبكر  19-الخطوات المتبعة إلدارة التعرض لحاالت كوف�دالملحق (أ):  
 

 

 حالة 

 واحدة 

 

�ي خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر الحالة التباع تعل�مات  مقدميوجه   مطلوب:  )1 ف  . العزل الم�ف

ف  بخدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر    مقدمقوم  �  مطلوب:  )2 ي موقع  تحد�د المخالطني
�مكن لمقد�ي خدمة   الرعا�ة والتعل�م المبكر. �ف

ف من خالل التواصل مع   ي تحد�د المخالطني
ACDC-الرعا�ة والتعل�م المبكر التواصل مع إدارة الصحة العامة للمساعدة �ف

education@ph.lacounty.gov  ي مركز االتصاال أو من خالل االتصال بقطاع الت
لإلبالغ عن حاالت   ت المخصصعل�م �ف

 . 19-كوف�د

ف   خدمة مقدم يبلغ   مطلوب:  )3  . ةلحالبمخالطتهم  الرعا�ة والتعل�م المبكر المخالطني
 

 حالتان 
 

 الحاالت باتباع تعل�مات العزل.   ابالغ �قوم مقدم خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر ب  مطلوب:  )1

و   مطلوب:  )2 المبكر  والتعل�م  الرعا�ة  خدمة  مقدم  لحالة    �بلغ�حدد  بالتعرض  المبكر  والتعل�م  الرعا�ة  موقع  ي 
�ف ف  المخالطني

 مصابة. 

ي حالة    مو�ي به:  )3
ف    ظهور �ف ي غضونحالتني

ا، �  14  �ف مع إدارة الصحة  التشاور  الرعا�ة والتعل�م المبكر  خدمة    مقدمل   مكن يوم�

ي حالة وجود حاالت مرتبطة و�ائ��   بينها ما إذا كانت الحاالت  العامة لتحد�د  
الرعا�ة والتعل�م  موقع    يتخذ ا:  روابط و�ائ�ة. �ف

� المبكر    . إضاف�ة لمكافحة العدوى ا تداب�ي

ي مركز  الرعا�ة والتعل�م المبكر االتصال ب  خدمة   �مكن لمقدم
- لمخصص لإلبالغ عن حاالت كوف�داالتصاالت ا قطاع التعل�م �ف

:    أو مراسلتهم ع�ب   19 ي
وىف �د اإلل��ت ي تحد�د ما إذا    Education@ph.lacounty.gov-ACDCال�ب

لطلب المساعدة �ف

 أم ال.  كانت الحاالت مرتبطة من الناح�ة ال��ائ�ة

 

ثالث 

حاالت 
 أو أ��� 

 

 مقدم خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر الحاالت التباع تعل�مات العزل.  يبلغ مطلوب:   )1

ي موقع الرعا�ة والتعل�م المبكر بالتعرض لحالة    �بلغ�حدد مقدم خدمة الرعا�ة والتعل�م المبكر و مطلوب:   )2
ف �ف المخالطني

 مصابة. 

ي حالة   )3
ي حاالت أو أ���    3مجموعة من    ظهور مطلوب: �ف

ا (مثل:    �ف
�
ي مجموعة محددة مسبق

فصل درا�ي أو مكتب أو �ف

ي لحظة ما  
ي نفس الموقع �ف

ي غضون  دفعة دراس�ة) مع وجود هذە الحاالت �ف
ا   14�ف   مقدم   غ يبلقبل بدء المرض،    يوم�

المبكر    خدمة والتعل�م  العامةالرعا�ة  الصحة  الفور   إدارة  نت  ع�ب   ع�  الرابط  اإلن�ت   : ع� 

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US. 

ي   الموقف تحدد إدارة الصحة العامة ما إذا كان    :مطلوب )4
ي اإلقرار  معاي�ي    �ستو�ف ل. إذا  بالتف�ث عِّ

ُ
ي من ِقبل  تحقيق    ف ي التف�ث

�ف

ي    محقق من الصحة العامةيتصل  سوف فإدارة الصحة العامة،  
بموقع الرعا�ة والتعل�م المبكر لتنسيق عمل�ة التحقيق �ف

 . ي  التف�ث
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