المدرسة و  - COVIDماذا تتوقع
في حين أن الجهود الوقائية مثل تغطية الوجه وغسل اليدين وفحص األعراض والتباعد والتهوية الجيدة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من
احتمالية انتشار  ،COVIDال يمكن القضاء على الخطر تما ًما في أماكن مثل المدارس حيث يكون الناس معًا شخصيًا.
قد يكون األمر مخيفًا للطالب أو أولياء األمور أو الموظفين عندما يسمعون أنه قد تكون هناك حالة في المدرسة .إليك بعض األشياء التي
يجب معرفتها حول كيفية عمل المدارس والصحة العامة معًا للمساعدة في الحفاظ على صحة الطالب والموظفين واألسر.

إذا كانت هناك حالة مؤكدة في المدرسة ...
• منطقة سنوهوميش الصحية لديها فريق مخصص لالستجابة لـ  COVIDفي المدارس أو رعاية األطفال .يتصل محققو المرض
بالشخص الذي أثبتت إصابته بالفيروس ويعمل الفريق مع المدرسة أو مقدم رعاية الطفل.
• تحديد المخالطين عن قرب للحالة وتقديمهم عبر بوابة آمنة إلى منطقة الصحة .يصل متتبعو االتصال المدربون إلى كل من تم
التعرف عليه.
• االتصال الوثيق =  15دقيقة في غضون ستة أقدام من شخص معدي.
• يتم إخطار جهات االتصال القريبة مباشرة عبر مكالمة هاتفية من قبل موظفي الصحة العامة.
• إذا لم يتم االتصال بك من قبل الصحة العامة ،وإذا لم يكن أي شخص في أسرتك مريضًا أو تم التعرف عليه على أنه شخص
قريب االتصال ،فلن يحتاج طفلك إلى الحجر الصحي أو العزل.

إذا كان الطفل مريضًا ولكن لم تكن نتيجة اختباره إيجابية ...
• يجب على أي شخص يعاني من األعراض ،حتى ولو كانت خفيفة ،البقاء في المنزل .يمكن أن تشمل األعراض السعال والتهاب
الحلق والحمى والقشعريرة والتعب والغثيان واإلسهال والقيء أو فقدان حاسة التذوق أو الشم .أحد األعراض يكفي للبقاء في المنزل.
• يتم إرسال الطالب الذي تظهر عليه األعراض في المدرسة إلى المنزل .حتى يتم اصطحابهم ،سيتم إبعادهم عن اآلخرين.
• توصي الصحة العامة بإجراء اختبار ألي شخص تظهر عليه األعراض.

إذا كان الطفل على اتصال وثيق بحالة مؤكدة ...
• يتطلب أمر الصحة العامة وجود جهات اتصال وثيقة للحجر الصحي .فترة الحجر الصحي هي  14يو ًما من أحدث اتصال .ال
ينبغي أن يكون أي شخص ذات اتصال وثيق في المدرسة أو رعاية األطفال خالل ذلك الوقت.
• يجب على اآلخرين الموجودين في المنزل ممن هم على اتصال وثيق ان ينعزلوا أيضًا ويراقبوا األعراض.
• إذا تم إبالغ مسؤولي المدرسة بأن أحد األشخاص قد حضر إلى المدرسة خالل فترة الحجر الصحي ،فقد يطلبون منهم العودة إلى
المنزل ،أو العزل في غرفة مخصصة حتى يتمكن أحد الوالدين أو الوصي من اصطحابهم.

* المزيد على الجانب اآلخر  /الصفحة *

الجداول الزمنية للعودة إلى المدرسة بعد المرض أو التعرض *
• نتائج االختبارات السلبية وليس االتصال الوثيق :عد إلى المدرسة بمجرد تحسن األعراض وعدم
وجود حمى لمدة  24ساعة على األقل
• االتصال الوثيق بالحالة المؤكدة :ابق في المنزل طوال فترة الحجر الصحي البالغة  14يو ًما ،بغض
النظر عن األعراض أو نتائج االختبار.
• األعراض ولكن لم يتم اختبارها :ابق في المنزل لمدة  10أيام على األقل بعد بدء األعراض و24
ساعة على األقل بعد زوال الحمى وتحسن األعراض.
* تنطبق هذه الجداول الزمنية على الطالب والموظفين .في هذا الوقت ،مالحظة الطبيب ليست كافية لطالب أو موظف للعودة
إلى المدرسة.

مالحظة حول الخصوصية
• ال تتوقع من مدرستك أو المنطقة الصحية تقديم اسم الطالب أو الموظف الذي ثبتت إصابته بـ  .COVID-19هذه معلومات
صحية شخصية محمية بموجب قانون )Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA
• ال تقدم الصحة العامة والمدارس أيضًا معلومات مفصلة يمكن أن تحدد هوية األفراد.
• أدوات تتبع جهات االتصال مطلوبة لاللتزام بمتطلبات الخصوصية .سيبذلون قصارى جهدهم لإلجابة على األسئلة ،لكنهم لن
يكشفوا عن المعلومات الصحية الشخصية لآلخرين.
• إذا كنت تعرف هوية شخص مصاب بفيروس  COVIDمن خالل القنوات الشخصية ،فال تشارك هذه المعلومات علنًا .إن تحديد
الطالب أو الموظفين المرضى على منصة عامة ال يضيف إلى جهود مكافحة المرض ،ومن المرجح أن يثير المشكالت بدالً من
حلها.
ابق على اطالع على أخبار www.snohd.org/covid :COVID-19

قد تتغير الجداول الزمنية واإلرشادات بمرور الوقت .تم إنشاء هذا المستند في  16أكتوبر .2020

