
صحي للطالب والموظفين بسبب إلغاثة المؤقتة من الحجر الاخيارات 

في مدارس رياض األطفال وحتى الصف الثاني  COVID-19لـ  ختالطاال

 2021عشر خريف 

  

 

تم تطوير هذا الدليل لتوفير اإلغاثة الفورية المؤقتة للعائالت والمناطق التعليمية المتأثرة بالحجر الصحي المتكرر 
ن أو الذين تم تطعيمهم جزئًيا بسبب ا للطالب ن غير الملقحير ي بيئة المدرسة. تنطبق  COVID-19لـ  الختالطوالموظفير

ن
ف

.  هذه اإلرشادات عىل أنشطة التعلم ، ألعاب عىل أماكن أخرى )عىل سبيل المثالوليس المقصود منها أن تنطبق  الوجاهي
 خارج اليوم الدراسي العادي(. القوى أو التجمعات االجتماعية أو األنشطة األخرى 

ة المت ن الذين 2021بقية من الفصل الدراسي خريف بالنسبة للفير ي  COVID-19لحالة خالطوا ، فإن الطالب أو الموظفير
ن

ف
ط أن يكو أو العمل وجاهيا  ر مواصلة التعلمبيئة المدرسة وظلوا بدون أعراض لديهم خيا يشمل األفراد  الختالطان ، بشر

ي الداخلين كانوا ير الذ
ن

ي بيئة ختدون أقنعة ف
ن

اف بغض النظر ع، أو ف ة ن وضع القناعارجية خاضعة لإلشر ، خالل فير
 التعرض بأكملها. 

د تقوم مراقبة مقاييس الوباء وق (CSDE) تيكيتيكونليم بوالية  ووزارة التع (DPH) ستواصل وزارة الصحة العامة
ي تجعل المراجعات  عىل مستوى الوالية أو اإلقليم المحليةعندما تتغير الظروف  / بتحديث هذه اإلرشادات إذا 

التر
ورية ومناسب  ة. ضن

 
 

 معلومات خلفية

اتيجيات ال  ي مدارس غاثةالتوجيهات الخاصة باستر
 
ي عشر  ف

ة من رياض األطفال وحتر الصف الثان  ي وليتنا مستنتر
 
الموجودة حالًيا ف

كة  COVID-19 ، باإلضافة إىل تجربتنا مع جائحة(CDC) منهابإرشادات من مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية  والتجارب المشتر

وتوكولت لتقليل مخاطر انتشار اتيجيات والتر
ي جميع أنحاء البالد. تم تصميم هذه الستر

 
يكة لنا ف ي  COVID-19 من الدول الشر

 
ف

ي سياق التعلم 
 
(أماكن المدرسة ف )الشخصي هو  COVID-19 وبالتاىلي تطوير SARS-CoV-2 ، فإن التعرض لـ. ومع ذلكالوجاهي

 ية، ومن الواضح أن التقدم األكاديمي للطالب باإلضافة إىل الرفاهات العديدة لصحة الطالب ورفاهيتهواحد فقط من العتبار 

بويون واألرس سلًبا بسبب قيود  عىل ثر ؤ يمكن أن ت ةوالعاطفي ةالجتماعي الحجر الصحي الطالب من جميع األعمار والموظفون التر

ي التعلم
 
ي تمنع الطالب من التواجد باستمرار داخل مدارسهم لالنخراط ف

 .التر

ا لنتقال  ً ي تشكل خطًرا كبتر
ي التطور  COVID-19القرارات المتعلقة بأنواع التصال الوثيق التر

 
معقدة ومتعددة العوامل وتستمر ف

ا لموجز علمي مع تعلمنا المزيد عن ديناميكيات انتقال هذا المرض المعدي 
ً
تهالجديد. وفق ي  CoV-SARS-2انتقال : CDC نشر

 
ف

ي عشر مدارس 
، تشتر النتائج (2021يوليو  9محدث ) -وبرامج الرعاية المبكرة والتعليم  رياض األطفال وحتر الصف الثان 

ي ال SARS-CoV-2المستخلصة من العديد من الدراسات إىل انتقال 
 
، وأن العدوى مدرسة األماكن غتر متكررة نسبًيا بير  الطالب ف

ا بير  مخالطي الحالت 
ً
ي البيئات المدرسية منخفضة جد

 
اتيجيات وقائية قوية ومتسقة ، ل سيما عند وجود ف ، مقارنة بظروف استر

 ، والتجمعات الجتماعية ، إلخ. .(. القوى واألنشطة الهوائية األخرى )عىل سبيل المثال ، ألعاب التعرض األخرى

ي سن ال COVID-19نظًرا لتوزيــــع لقاحات 
 
ا ف

ً
، نتوقع أن تستمر ديناميكيات مدرسة عىل مدار األسابيع المقبلةلألطفال األصغر سن

ي المجتمعات  COVID-19انتقال 
 
ي البيئات المدرسية وف

 
ي التحسنف

 
ي جميع أنحاء وليتنا ف

 
اض أن امتصاص التطعف ي ، بافتر

 
يم ف

ي يتعير  عليها  CSDEو  DPH، فإن هذه الفئة العمرية أمر مهم. ومع ذلك
حساسون لحتياجات المناطق التعليمية واألرس التر

ة من الطالب بسبب التصال الوثيق مع حالة  ي الحجر الصحي المتكرر ألعداد كبتر
 
ي بيئة المدرسة وكانت  COVID-19التنقل ف

 
ف

ي أسابيع لوضع خطة لتقديم الراحة. 
 عىل اتصال دائم عتر الماض 
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ي التخطيط و 
 
والبقاء" الذي من شأنه أن يسمح  فحصالخطط التجريبية ألشكال مختلفة من نموذج "الوضع بدأت عدة وليات ف

ي بيئة المدرسة بمواصلة التعلم  COVID-19للطالب المعرضير  لحالة 
 
 SARS-CoV-2من خالل اختبار  )وجاهيا(شخصًياف

ي 
 
. عىل الرغم من أن مركز السيطرة عىل ي نظامالتسلسىلي ف

ً
ة الحجر الصحي عادة ي األسبوع إىل يومًيا خالل فتر

 
اوح من مرتير  ف

تر

ي الوليات لديها ال
 
قدرة عىل تقليل المخاطر مع األمراض قد أشار إىل أن العديد من بروتوكولت "الختبار والبقاء" الجارية حالًيا ف

ي الواسع ألي من نماذج "ال
ي هذه المرحلة ل توجد بيانات كافية لدعم التبت 

 
والبقاء".  فحصالسماح بالتعلم الشخصي المستمر ، ف

ي تنفذ مبادرات "
ي معظم الوليات التر

 
ا  الفحصمن الواضح ف

ً
اف امج كثيفة العمالة ويمكن أن تمثل استت   ا   والبقاء" أن هذه التر ً كبتر

ي المن
 
وتو اطق التعليمية. باإلضافة إىل ذلكللموارد ف ي الموقع للطالب فحصكولت ال، المدى الذي تشمل فيه هذه التر

 
، والحاجة ف

وتوكولت لتلب ( CLIAتحسير  المختتر الشيري )و إىل تعديل  ي المنطقةوتوسيع نطاق التر
 
، والضغط ية احتياجات كل مدرسة ف

ي أن تنفيذ 
ي وليتنا لن يوفر اإلغاثة الفو الحاىلي يعت 

 
، وليس من رية للمناطق التعليمية والعائالتعملية مثل هذه عىل نطاق واسع ف

ي األسابيع واألشهر القادمة. يتم توافر اللقاحات و تالمرجح أن 
 
ي سن المدرسة ف

 
 توزيعها عىل بقية السكان ف

ي مدارس 
 
ا إىل التجارب ف

ً
ي عشر رياض األطفال وحتر الصف استناد

ي ولية كونيتيكت مع التنفيذ الصارم والمتثال الثان 
 
ف

اتيجيات ال  ي مقاييس انتقال الفعالة غاثةلستر
 
ي وليتنا ف

 
ان مع التجاهات الحالية ف ، فإن الفائدة جتمعيةالم COVID-19، وبالقتر

ة للتعلم المستمر عىل المستوى الشخصي  (الكبتر ي الحجر الصحي والحاجة الفورية لإلغاثة من  )الوجاهي
 المتكرر للطالب وموظف 

لطالبها وموظفيها من مرحلة رياض األطفال حتر  البقاءالفحص و للمدارس خيار تنفيذ إجراءات  CSDEو  DPH، توفر المدرسة

ي سن ما قبل المدرسة وعدم وجود  بشكل متواصلنهاية التعليم الثانوي. نظًرا للتحديات المتعلقة بارتداء القناع 
 
عند األطفال ف

ي المستقبل القريب 5ل من لقاح متوقع لألطفال أق
 
( OECومكتب كونيتيكت للطفولة المبكرة ) CSDEو  DPH، فإن سنوات ف

ن  ما قبل المدرسةغير مناسب لطالب  اجراء الفحص والبقاءيتفقان عىل أن    الروضة، حتر إذا كان فصل أو الموظفير
ً
ي موجود

 
ا ف

 للطالب والموظفير  اآلخرين.  اجراء الفحص والبقاءمدرسة اختارت تنفيذ 

الذي  ختالطبسبب ال للطالب أو الموظفير  الذين سيضطرون بخالف ذلك إىل الحجر الصحي  لبقاءستسمح إجراءات الفحص وا

ي المدرسة
 
(لختيار مواصلة تقديم التقارير إىل المدرسة للتعلم الشخصي  تم تجربته أثناء وجودهم ف  أو العمل المقدم:  )الوجاهي

 ؛ أومستخدمي القناعداخل مبت  المدرسة بير   ختالطوقع ال • 

اف ل يضعونهأو  يضعون القناعبير  أفراد  ختالطحدث ال •  ي بعض األنشطة الخارجية الخاضعة لإلرسر
 
 ؛ وف

 ؛ وبدون أعراض خالطيظل الطالب أو الموظف الذي تم تحديده عىل أنه • 

 . يمكن لكل من المدرسة واألرسة تنفيذ إجراءات محددة لزيادة تقليل مخاطر النتقال داخل المدرسة• 

ة المتب ي بعض مدارسها أو جميعها خالل الفتر
 
صل الدراسي لخريف قية من الفقد تختار المناطق التعليمية تنفيذ هذه اإلجراءات ف

التقليدية.  ، إل إذا كانت ظروف النتقال داخل المدرسة أو المجتمع تشتر إىل الحاجة إىل العودة إىل إجراءات الحجر الصحي 2021

، يجب عىل المناطق التعليمية التشاور مع مسؤوىلي الصحة المحليير  والمستشارين الطبيير  بالمدارس عند كما هو الحال دائًما 

ي 
 
ي منطقتهم المحلية المتعلقة بانتقال النظر ف

 
اتيجيتهم التشغيلية الحالية لمناقشة الظروف الحالية ف ي إستر

 
-COVID أي تغيتر ف

ي منطقتهم حتر اآلن مع النتقال داخل المدرسة والحجر COVID-19المجتمعي ومعدلت الحالة ولقاح  19
 
 عن التجربة ف

ً
، فضال

ا أن 
ً
. يجب أن تدرك المناطق التعليمية أيض مستمر ومتوفر كمكمل رائع ـ  Project COVID DeteCTالصحي للطالب والموظفير 

اتيجية الفحص والبقاء ل  ي تحديد الطالب الذين لديهم  ستر
 
والذي يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الوقاية من المخاطر ويساعد ف

19-COVID 13األمر التنفيذي الحالي رقم ، فإن ض. باإلضافة إىل ذلكولكن ل يعانون من األعراG فحصالذي يفرض التطعيم أو ال 

ي مدارس األسبوعي لجميع األفراد العا
 
ي عشر ملير  ف

ي تحديد الموظفير   رياض األطفال وحتر الصف الثان 
 
يضيف طبقة من الحماية ف

 بدون أعراض.  COVID-19الذين قد يكون لديهم 

 

 

 

https://portal.ct.gov/Coronavirus/project-covid-detect


ا عىل المدى عىل أن توفتر هذا اإلغاثة المؤقتة من الحجر الصحي لبعض التعرضا CSDEو  DPHبينما اتفقت 
ً
ت سيكون مفيد

ي كونه أهم تخفيف لـ ، يجب إبالغ المدارس والعائالت بأن القصتر 
ن

ن سيستمر ف ن المؤهلير تطعيم جميع الطالب والموظفير

COVID-19  ي عدد سكان
 
اتيجية المدارس واألرس والمجتمعات المحيطة بها. كلما ارتفع معدل التطعيم ف ي استر

 
ي قدًما ف

للمص 

اتيجيات التخفيف المدرسة والمجتمع المحيط زادت احتمالية أن تكون ا لمدارس قادرة عىل التوقف عن استخدام بعض أو كل استر

ي مدرستها. مع طرح لقاحات  COVID-19ول تزال تحافظ عىل خطر منخفض بشكل كبتر لنتقال 
 
لألطفال الذين  COVID-19ف

اوح أعمارهم بير  
ي األيام واألسابيع القادمةعا 11و  5تتر

 
المدارس بقوة عىل تعزيز وتوفتر  CSDE ، تشجع إدارة الصحة العامة و ًما ف

ي ال
 
اكة مع إدارة الصحة العامة وإدارات الصحة موقع للطالب والموظفير  وعائالتهمفرص التطعيم ف المحلية ومقدمي ، بالشر

ي  COVID-19، بهدف الحد بشكل كبتر أو القضاء عىل حالت اللقاحات اآلخرين
ي المدارسالتر

 
، وأي حجر صحي ناتج عن تحدث ف

بالتنسيق مع قادة المدارس  CSDEو  DPH. تقوم 2022، مع تقدم فصل الربيع الموظفير  بناًء عىل حالة التطعيملطالب أو ا

اوح أعمارهم بير  
ي هذا الوقت.  11-5لتسهيل عيادات اللقاح للطالب الذين تتر

 
 ف

ي المدارس
ن

 خيار الفحص والبقاء ف

دقيقة عىل األقل من  15" الذي يستلزم الحجر الصحي عىل أنه قضاء الختالطيواصل مركز السيطرة عىل األمراض تحديد "

ة  ة العدوى. يجب تذكتر مسؤوىلي المدرسة  COVID-19أقدام من حالة  6ساعة( عىل بعد  24الوقت )تراكمًيا خالل فتر خالل فتر

ات زمنية غير مقنعة )عىل سبيل المثبأن  ن األفراد خالل أي فير ال، أوقات الوجبات الخفيفة، الحفاظ عىل مسافة مناسبة بير

يات،  اتيجية األكتر فاعلية للقضاء عىل الحاجة إىل عزل ، وما إىل ذلك(عدم وضع األقنعةوفواصل والكافيير ، ل يزال يمثل اإلستر

 . الطالب كجهات اتصال وثيقة

 COVID-19النهائية من لقاح  ل يحتاج الطالب أو الموظفون الذين تم تطعيمهم بالكامل )أي األفراد الذين تجاوزوا الجرعة

( إىل الحجر الصحي من التعلم الشخصي  (بأسبوعير  بحالة  ختالطأو األلعاب الرياضية أو األنشطة األخرى بعد ال  )الوجاهي

COVID-19 طالما لم تظهر عليهم أي أعراض لـ ختالط، بغض النظر عن مدة أو مسافة هذا ال ،COVID-19  ي األيام الـ
 
بعد  14ف

( بأن يتم اختبار هؤلء األفراد للكشف عن CDC. يوضي مركز السيطرة عىل األمراض )COVID-19األختر لحالة  اختالطهم

COVID-19   ي الداخل حتر يحصلوا عىل نتيجة اختبار سلبية  7-5بير
 
أيام بعد التعرض وارتداء قناع أثناء وجودهم حول اآلخرين ف

 يوًما بدون اختبار.  14أو لمدة 

ي غضون  COVID-19د من أي أعراض مرتبطة بـ إذا عان  الفر 
 
، فمن المرجح المعروفة COVID-19بحالة  الختالطيوًما بعد  14ف

ي الواقع بـ 
 
، يجب تذكتر الطالب أو الموظفير  الذين تم . بغض النظر عن حالة التطعيمCOVID-19أن األعراض مرتبطة ف

ا عن أي أعراض لـ  المخالطير  تحديدهم عىل أنهم من 
ً
 يوًما كاملة بعد  14لمدة  COVID-19بمواصلة مراقبة أنفسهم بحث

ء آخر أحداث المدرسة الشخصية األخير  اختالطهم ي
، إذا عانوا )الوجاهية(وعدم اإلبالغ عن العمل أو التعلم الشخصي أو أي سر

ة األربعة عشر يوًما الكاملة ال ي أي وقت خالل فتر
 
ي تىلي آخر تعرض لهم. يجب عىل المدارس توجيه من أي أعراض ذات صلة ف

تر

ي الملحق  COVID-19جميع الطالب والموظفير  الذين يعانون من أعراض يمكن أن تكون مرتبطة بـ 
 
لتباع اإلجراءات الموضحة ف

 من منشور التكيف والتقدم واإلنجاز.  5

 : COVID-19من المحتمل أن تكون مرتبطة بعدوى  ، يشتر مركز السيطرة عىل األمراض إىل األعراض التالية عىل أنها حالًيا 

 الصداع 

 فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق 

 إلتهاب الحلق 

 احتقان أو سيالن األنف 

 الغثيان أو القيء 

 إسهال 

 

 ( أو قشعريرة 100.4حمى )أو أعلى 

 سعال 

 ضيق التنفس أو صعوبة التنفس 

 تعب 

 آالم في العضالت أو الجسم 

 



(ماح عىل الرغم من الس )الوجاهي ن أو الذين تم ، بمواصلة أنشطة التعلم الشخصي ن غير الملقحير يجب عىل الطالب والموظفير

ي بروتوكول  تطعيمهم جزئًيا
 
ن المدارس  الفحص والبقاءف اتباع إجراءات الحجر الصحي العادية المتعلقة باألنشطة الرياضية بير

أنشطة أخرى تنطوي عىل إمكانية منع االتصال بأفراد خارج األشة أو األنشطة الرياضية األخرى واألنشطة الالمنهجية وأي 

ي بروتوكولوالذي يحدث خارج اليوم الدراسي العادي
 
ا المتناع عن  الفحص والبقاء . يجب عىل الطالب المشاركير  ف

ً
أيض

اا)وتزويدهم ببدائل(  ي قد تولد بشكل نشط كميات متر 
يدة من قطرات التنفس ألنشطة داخل المدرسة مع الطالب اآلخرين التر

ي ذلك عىلواء الجويبحجم اله
 
بية البدنية سبيل المثال الغناء  ، بما ف ، والعزف عىل آلة الرياح أو إلقاء الخطب أو أنشطة التر

ي بروتوكول  14الهوائية لمدة 
 
 . الفحص والبقاء يوًما ف

 

 اعتبارات الختالط للطالب والموظفير  غتر الملقحير  أو الملقحير  جزئًيا

ي مدارسها أن تسمح يم
 
اتيجية الفحص والبقاء ف ي تختار تفعيل استر

ن الذين لم يتم كن للمناطق التعليمية التر للطالب أو الموظفير

بعد  ولكن لم يتعدوا أسبوعير   COVID-19)أي األفراد الذين بدأوا سلسلة التطعيمات ضد  تطعيمهم أو تم تطعيمهم جزئًيا

( 5انظر الملحق المعروفة ) COVID-19بحالة  الختالط، يتعير  عليك الحجر الصحي بسبب جرعتهم النهائية( بخالف ذلك

(مواصلة تقديم التقارير إىل المدرسة للتعلم الشخصي  ط أن يكون  )الوجاهي  إما:  COVID-19مع أي حالة  االختالطأو العمل بشر

ط أن يكون كل م داخل مبتن المدرسة•   يضعون القناع بشكل ثابت المخالطن الحالة و خالل اليوم الدراسي العادي )بشر

 ، أو( بغض النظر عن المدة أو المسافةبالكامل الختالطأثناء  وصحيح

ي حافلة المدرسة أو حافلة وفرت من قبل مدرسة أخرى• 
ن

ط أن تكون الحالة و  ف يضعون القناع بشكل ثابت  المخالط)بشر

 أوالمدة أو المسافة ،بغض النظر عن بالكامل(  الختالطأثناء  وصحيح

ي الهواء الطلق • 
ن

احة عدم وضع القناع اف ة الوجبة، أو ال لمنتظمةأثناء استر ي يراقبها طاقم العمل، أو فتر
احة التر بية ستر ، أو التر

ة تعليمية أخرى )مع أو بدون أقنعة( بغض النظر عن المدة أو المسافة.   البدنية أو أي فتر

 

اتيجي ي ل تدعم استر
 ة الفحص والبقاءالمواقف التر

ي 
 
ي يجب أل يشارك فيها الطالب أو الموظفون الذين لم يتلقوا التطعيم أو تم تطعيمهم جزئًيا ف

الفحص أمثلة عىل السيناريوهات التر

 من ذلك يجب عليهم المتناع عن التعلم الشخصي والبقاء 
ً
(، وبدال واتباع إجراءات الحجر الصحي والعزل الروتينية  )الوجاهي

ي 
 
 ، تشمل: 5الملحق الموضحة ف

ي حفلة أو مبيت االختالط خارج المدرسة• 
 
لية ، وما إىل ذلك( اختالط، أو جهة )عىل سبيل المثال، ف  مت  

ي الداخل حيث تمت • 
 
ي ا أقدام 6ازالة األقنعة ولم يتم الحفاظ عىل مسافة ف

 
يا )عىل سبيل المثال، ف ي الفصل اللكافتتر

 
دراسي ، ف

ة الوجبة الخفيفة  ، إلخ.(ازالة القناع، أثناء فتر

ها من األنشطةأثناء •  الدراسي العادي )عىل سبيل المثال، الرياضة، قبل أو بعد رعاية خارج اليوم  األنشطة الالمنهجية أو غير

 ، وما إىل ذلك(المدرسة

 

 

 

 



 

( أو العملمتطلبات الفحص والبقاء لمواصلة التعلم  )الوجاهي  الشخصي

ي تختار 
ي السماح بالتعلم الشخصي  الفحص والبقاء يجب أن تطلب المناطق التر

 
(الستمرار ف أو العمل للطالب أو  )الوجاهي

 من الحجر الصحي من الموظفير  غتر المطعمير  أو الذين تم تطعي
ً
الموظفير  أو أولياء األمور / األوصياء عىل الطالب مهم جزئًيا بدال

وتوكول إجراء ال ي بروتوكول الفحص والبقاء يومي لألعراض تقييممشمولير  بالتر
 
ويمًيا بعد تعرضهم األختر تق يوًما 14لمدة  ف

، بغض النظر عن أي سياسة حالية تسمح للطالب أو الموظفير  بالعودة إىل التعلم الشخصي أو العمل من الحجر الصحي للحالة

ل بعد ف ي المت  
 
ة زمنية أالطبيعي ف ي اليوم الخامس أو بعد ذلك، وما إىل أيام مع إجراء اخ 7، أيام 10قرص )عىل سبيل المثال، تر

 
تبار ف

ي جميع الحالت 
 
ي الحجر الصحي لمواصلة ذلك(. ف

 
مراقبة األعراض لمدة ، يوجه مركز السيطرة عىل األمراض األفراد المعزولير  ف

من الحجر الصحي )عىل ، حتر إذا تم السماح باإلفراج المبكر COVID-19معروف لهم بحالة  اختالطيوًما تقويمًيا بعد آخر  14

ي أيام(  7، أيام 10سبيل المثال، 
 
 حالت معينة. ف

 

ي تختار تنفيذ بروتوكولت الفحص و 
ي بعض مدارسها أو جميعها معلو  البقاءيجب أن توفر المناطق التعليمية التر

 
مات حول ف

، إىل الموظفير  غتر المحصنير  بالغ عن التعلم أو العمل شخصًيا المتطلبات الالزمة للسماح باإل ، باإلضافة إىل السياسة واإلجراءات

ي الوقت الذي يتم تحديدهم عىل 
 
أو الذين تم تطعيمهم جزئًيا أو أولياء أمور / أولياء أمور الطالب غتر الملقحير  أو الملقحير  جزئًيا ف

ي . يجب أن يكون لدى اإلدارات امخالطير  أنهم عىل 
 
ا إىل مكتب الفحص والبقاء لتعليمية أفراد يشاركون ف

ً
ا موثق

ً
يقدمون تأكيد

ي الملحق  الصحة المدرسية
 
ي  1أو اإلدارة أو أي شخص آخر ينوب عنه )إما باستخدام النموذج الوارد ف

ر
ي أو ورف

ون  أو بتنسيق إلكتر

 :  آخر تحدده منطقة المدرسة( العنارص التالية كحد أدن 

مون 1 ي التعلم الشخصي ( أنهم يعتر 
 
(الستمرار ف  مخالطونأو العمل عىل الرغم من تحديدهم عىل أنهم  )الوجاهي

 جيه هذه وفهموا متطلبات بروتوكول الفحص والبقاء( أنهم قد قرأوا وثيقة التو 2

(تنطبق فقط عىل التعلم الشخصي ( أنهم يفهمون أن بروتوكولت الفحص وابلقاء 3 ي اتباع وأن الفرد يجب أن يست )الوجاهي
 
مر ف

التجمعات مع األفراد ، الرياضة واألنشطة الالمنهجية و األنشطة األخرى )عىل سبيل المثالإجراءات الحجر الصحي العادية لجميع 

لهم، وما إىل ذلك(   خارج مت  

ل لمدة قبل م( كل صباح 2( أنهم سيجرون تقييًما ذاتًيا لألعراض اليومية أو تقييًما للطالب المشارك )انظر الملحق 4  14غادرة المت  

ل إىل التعلم الشخصي يوًما  ي المت  
 
( )عىل سبيل ، بغض النظر عن إجراءات المدرسة الحالية لعودة الطالب المعزولير  ف )الوجاهي

ي اليوم الخامس أو بعد ذل فحصأيام مع  7، أيام 10المثال، 
 
 ، وما إىل ذلك( كف

ل من ا5 ي المت  
 
ل، والتصال بالمدرسةلعمل أو سيبقون الطا( أنهم سيبقون ف ي المت  

 
ي لب ف

 
، والعودة إىل إجراءات الحجر الصحي ف

 المذكورة أعاله.  COVID-19المدرسة العادية إذا واجهوا أًيا من أعراض 

ي طقة المدرسة الذين يقومون بتشغيل الفحص والبقاء يجب عىل مسؤوىلي من
ي مدارسهم أن يناقشوا مع مستشارهم القانون 

 
ف

ي من الموظفير  أو العائالت المشاركة  ي الفحص والبقاء الشكل المناسب وطريقة التوثيق اإليجانر
 
فون ف . يجب أن يرسل المشر

ات يومية إىل العائالت والموظفير  المشاركير   ي الفحص والبقاءتذكتر
 
ل قبل مغاد COVID-19بمتطلبات مراقبة أعراض  ف رة المت  

ي 
ة فحص األعراض التر ة العمل مع مديري ، يجب عىل قادة المدرسيوًما. باإلضافة إىل ذلك 14تبلغ لكل يوم دراسي خالل فتر

، والمستشارين الطبيير  بالمدارس ي ممرضات المدرسة ، وممرضاتالصحة المحليير 
 
ف ، لتحديد الظروف األخرى المدارس / مشر

ي قد ل يتمكن بموجب
ي بروتوكول الفحص والبقاء ها الطاالتر

 
ارتداء القناع بشكل متسق وصحيح )عىل سبيل من لب أو الموظف ف

ي النمو 
 
، وما ة تتطلب إزالة القناع بشكل متكرر ، حيث أشار مقدم الرعاية الطبية إىل أن هناك حالة أساسيالمثال، بسبب مشاكل ف

ي يممدرسةإىل ذلك( عند عودتهم إىل ال
ي تلك المواقف أثناء ال، وما هي اإلجراءات التر

 
حفاظ عىل كن تنفيذها لتقليل المخاطر ف

 ، إىل أقص حد ممكن. التعلم الشخصي أو العمل



 : تأكيد النية لالمتثال لمتطلبات الفحص والبقاء1الملحق 

 : ختالطتاريــــخ اال  اسم الطالب/الموظف: 

 

ي حدثت خالل اليوم  COVID-19بحالة  مخالطأنت تتلفر هذا النموذج ألنه تم تحديد الشخص المذكور أعاله عىل أنه 
التر

، لقيحهم أو تم تطعيمهم جزئًيا فقط، لم يتم تالمعروفة خارج المدرسة COVID-19بحالة  اختالط، ولم يكن لديه أي الدراسي 

(ويتم منحهم خيار متابعة التعلم الشخصي  ل.  )الوجاهي ي المت  
 
 من مراقبة إجراءات الحجر الصحي المدرسية العادية ف

ً
أو العمل بدال

جر التصال بالمدرسة للحصول عىل مزيد من رج المدرسة أو تم تطعيمه بالكاملإذا كان الشخص لديه اتصال آخر بحالة خا ، فتر

 التعليمات. 

ي إىل المدرسة هذا النموذج وتقديمه/ التوقيع عىل  الموافقةمن خالل 
 
ي استمرار الشخص المذكور أعاله ف

 
، فإنك تشتر إىل رغبتك ف

ي التعلم الشخصي 
 
(المشاركة ف تفق مع توأنك  COVID-19بحالة  مخالطأو العمل عىل الرغم من تحديده عىل أنه  )الوجاهي

ي كل بيان(: 
 
 العبارات التالية )يرجر البدء ف

 

(الشخص المذكور أعاله لمواصلة التعلم الشخصي  وأتفهم متطلباتء ___ لقد قرأت مستند إرشادات الفحص والبقا  أو  )الوجاهي

ل.  ي المت  
 
 من الحجر الصحي ف

ً
 العمل بدال

( أو العملينطبق ___ أفهم أن تطبيق الفحص والبقاء  )الوجاهي وأن الشخص المذكور أعاله يجب أن  فقط عىل التعلم الشخصي

ا عن األنشطة الرياضية / الجتماعية العامة / الجماعية واتباع إجراءات الحجر الصحي العادية 
ً
ي الحجر الصحي بعيد

 
يستمر ف

إىل ، وما لتجمعات مع األفراد خارج منازلهمالالمنهجية وااألنشطة ، لألنشطة األخرى )عىل سبيل المثال، الرياضات الجماعية

 ذلك(. 

ي 
 
ل قبل ركوب الشخص ___ سأقوم )أو شخص بالغ آخر( بإجراء تقييم يومي لألعراض للشخص المذكور أعاله كل صباح ف ن المين

 المذكور أعاله.  الختالطكاملة من تاريــــخ   يوًما 14للحافلة المدرسية أو تقديم تقرير إىل المدرسة لمدة 

لحجًرا صحيً  يقوم___ الشخص المذكور أعاله سوف  ن ي المين
ن

، وسأتصل بالمدرسة إذا واجهوا أًيا من المدرسة يذهب اىلولن  ا ف

ي تبلغ  COVID-19أعراض 
ة المراقبة التر ي أي وقت خالل فتر

 
 يوًما 14المدرجة أدناه ف

 الصداع 

 فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق 

 إلتهاب الحلق 

 احتقان أو سيالن األنف 

 الغثيان أو القيء 

 إسهال 

 

 ( أو قشعريرة 100.4حمى )أو أعلى 

 سعال 

 ضيق التنفس أو صعوبة التنفس 

 تعب 

 آالم في العضالت أو الجسم 

 

 

              

/الموظف  التاريــــخ رقم الهاتف توقيع الوالد/الوضي

 



 : قائمة مراجعة فحص األعراض اليومية للعائالت2الملحق 

ي الفحص والبقاء يجب عىل األفراد أو العائالت المشارك
 
ي متناول اليد لتوجيه فحص األعراض ير  ف

 
الحتفاظ بقائمة التحقق هذه ف

ي ال
 
ي الفحص والبقاء اليومي ف

 
ل. إذا واجه الفرد المشارك ف ي أي وقت خالل أًيا من هذه األعراض أو أجاب بـ "نعم" عىل األسئمت  

 
لة ف

ة المراقبة ( أو أي نشاط مالتعلم ا عدم الذهاب اىل، فال يجب فتر )الوجاهي أو وىلي ، درسي شخصي آخر، وكذلك الموظفلشخصي

 التصال بالمدرسة للحصول عىل مزيد من اإلرشادات. يجب ، أمر الطالب أو الوضي عليه

؟ __________________________  اىل  أي تاريــــخ طلبت منك المدرسة إجراء الفحص اليومي حتر

 

 24هل عانى الشخص من أي من األعراض التالية خالل الـ 

الماضية؟ساعة   
 
 

  

   األعراض نعم ال

□ □ 
درجة  100.4)≤ درجة حرارة مرتفعة 

هل كان الشخص على اتصال وثيق بأي فرد آخر   فهرنهايت(
  COVID-19 خارج المدرسة معروف أنه مصاب بـ

 ساعة الماضية؟ 24خالل الـ 
  قشعريرة □ □ 

 □        ل         □                    نعم       كثرة السعال □ □

   صعوبة في التنفس □ □

   متعب بشكل غير عادي □ □

هل تم توجيه الشخص من قبل مسؤولي الصحة   آالم في العضالت أو الجسم □ □
 24المحليين إلى الحجر الصحي أو العزل خالل الـ 

 ساعة الماضية؟
  صداع الراس □ □ 

ي التذوق أو الشم □ □
 
 □        ل         □                    نعم       مشكلة ف

   إلتهاب الحلق □ □

هذه األعراض أو إذا كانت اإلجابات على أي من   انسداد أو سيالن األنف □ □
، فابق في المنزل وأبلغ األسئلة هي "نعم"

 المدرسة.
 

ء □ □ ي
  الغثيان أو الفر

  إسهال □ □
 

 

 

 

 

 



 : 3الملحق 

 والبقاء الفحصورقة عمل قرار 

، يمكن للمدارس استخدام ورقة العمل هذه لتحديد ما إذا كان يجب COVID-19لحالة  مخالطبمجرد تحديد الشخص عىل أنه 

ي بروتوكول المخالطمنح هذا الطالب أو الموظف )
 
أو إذا يجب عليهم اتباع إجراءات الحجر  الفحص والبقاء( خيار المشاركة ف

 الصحي العادية. 

 خارج اليوم الدراسي العادي؟ COVID-19الشخص المصاب أي حالة  خالط . هل1

   ال  □   نعم  □    

         

 2انتقل اىل السؤال 

 

ة اال 2 ن جهة االتصال وحالة  ختالط. هل اشتملت فير ي وسائل النقل  ختالطعىل اال  COVID-19بأكملها بير
ن

داخل المدرسة أو ف

ة المدرسة العادية  اختالطا خارجيا المدرسي حيث كان كالهما يرتدي األقنعة بشكل ثابت و / أو  )مع أو بدون أقنعة( خالل فير

ي تم رصدها من قبل موظف؟
 التر

 نعم  □                          ال  □                                                     

 3 انتقل اىل السؤال

 

اتيجيات تخفيف لمخالط . هل يمكن ل3 ي جميع األوقات )أو هل يمكن منحهم اسير
ن

ي ارتداء القناع باستمرار ف
ن

االستمرار ف

فحصهم )أو فحصهم بأنفسهم إذا كانوا يبديلة( أثناء وجودهم داخل مبتن المدرسة ويكون لديهم أحد الوالدين / الوصي 

ا عن أعراض 
ً
( بحث ن لهم كل يوم لمدة  COVID-19بالغير ن  يوًما تقويمًيا؟ 14قبل مغادرة مين

 نعم  □                          ال  □                                                     

 4انتقل اىل السؤال 

 

، وتوفير البدائل المناسبة. هل المد4 ي
ن

ي الهواء(، ، لألنشطة عالية المخاطر )توليد رسة قادرة عىل تقييد المشاركة ف
ن

وس ف الفير

ي تنطوي عىل الغناء، والعزف عىل آلة الرياح،
بية البدنية الهوائية مثل تلك التر  يوًما تقويمًيا؟ 14لمدة  للمخالط، وأنشطة الير

 

 نعم  □                          ال  □                                                     

 

 

 توقف!

 5الملحق الى اكمل 

 توقف!

 5الملحق اكمل الى 

 

 توقف!

 5الملحق اكمل الى 

 

 توقف!

 5الملحق اكمل الى 

 

 الفحص والبقاء مناسب.


