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مرجع سریع لفیروس كوفید

ماذا یجب عيل فعلھ؟
إلبقاء المدارس مفتوحة وإبقاء األطفال يف المدرس

ابق يف المنزل إذا كان لدیك أي أعراض!

یحتاج المرىض للبقاء يف المنزل! یجب أن تخضع الختبار 

كوفید إذا كان لدیك أي من األعراض التالیة

حمى أعىل من 100.0 فھرنھایت، رجفة أو قشعریرة شدیدة	 

السعال (لیس ألسباب أخرى معروفة)	 

صعوبة يف التنفس أو ضیق يف التنفس	 

فقدان حاستي الشم والتذوق	 

التھاب الحلق	 

صداع عندما یقرتن مع أعراض أخرى	 

آالم يف العضالت أو الجسم	 

الغثیان، والتقیؤ، أو اإلسھال	 

الشعور بالتعب عندما یقرتن مع أعراض أخرى	 

احتقان األنف أو سیالنھ (لیس ألسباب أخرى معروفة) عندما	 
        یقرتن مع أعراض أخرى

احصل عىل التطعیم إذا كنت تستطیع

التطعیم ھو أفضل طریقة لحمایة نفسك وعائلتك وأصدقائك 

ومجتمعك. عىل الرغم من إمكانیة حدوث عدوى خارقة يف بعض 

األحیان، إال أن اللقاحات تحد بشكل كبیر من خطر

دخول المستشفى أو الوفاة. إذا لم تكن متأك ًدا مما إذا كنت ستحصل 

عىل التطعیم، فیرجى التحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

تعریف أنك محصن بالكامل: : أن یكون قد مر 14 یو ًما منذ تلقیك 

الجرعة الثانیة من اللقاح المكون من جرعتین (فایزر، مودرنا) أو منذ 

تلقیك لقاح الجرعة الواحدة (جونسون آند

جونسون.) یُقبل أي لقاح معتمد من قبل منظمة الصحة العالمیة يف 

مدارس كارفر العامة.

الجدید”!اخضع لالختبار وابق” لجھات االتصال الوثیقة غیر المحصنة

يف المايض، إذا ثبتت إصابة شخص ما بفیروس كوفید، فسیكون الحجر الصحي مطلو ًبا لجھات االتصال الوثیقة غیر المحصنة. تقدم مدارس كارفر العامة اآلن طریقة

لألشخاص غیر المحصنین (بما يف ذلك األطفال دون سن )12 لمواصلة الذھاب إىل المدرسة، حىت لو خالطوا شخ   ًصا مصاب بفیروس كوفید.

بموافقة الوالدین / القائم بالرعایة، یمكن للطالب القدوم إىل المدرسة (وقد یأيت الكبار إىل العمل) طالما وافقوا عىل إجراء اختبار مستضد سریع یوم ًیا كل صباح لمدة ال تقل عن 5 أیام. یتضمن 

االختبار مسحة أنف سریعة وغیر جراحیة، یتم إجراؤھا يف مكتب الممرضة. . إذا كان االختبار سلب ًیا، فیمكن للطالب أو الشخص البالغ متابعة یومھ. إذا كان

االختبار إیجاب ًیا لفیروس كوفید، فیجب استالم الطالب يف المدرسة يف أقرب وقت ممكن.

إذا لم یتم استالم موافقة الوالد / القائم بالرعایة يف وقت مسبق، فقد یستغرق األمر عدة أیام للمشاركة يف “اخضع لالختبار وابق”. یتم تشجیع العائالت بشدة عىل االشتراك يف

اختبار كوفید الخاص بمدارس كارفر العامة. یرجى التوقیع عىل استمارة اإلذن الخاصة بطفلك لالختبار وإعادتھا.

یرجى مالحظة أن إدارة الصحة العامة ستقوم بتقییم جمیع حاالت المخالطة المحتملة لفیروس كوفید. ويف بعض الحاالت قد یقررون أن الحجر الصحي مطلوب بسبب الخصائص

المحددة للحالة.
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قد تكون ھناك حاجة إىل الحجر يف بعض األحیان لجھات 

االتصال الوثیقة

ستحدد إدارة الصحة العامة ما إذا كان الحجر الصحي مطلو ًبا. باإلضافة إىل ذلك، یجب عىل 

البالغین والطالب الذین لم یشاركوا يف “اخضع لالختبار وابق” القیام بالحجر الصحي لمدة ال 

تقل عن 7 أیام من تاریخ آخر مخالطة إذا كانت نتیجة االختبار سلبیة يف الیوم .5 . إذا لم یتم 

اختبارھم، فیجب علیھم القیام بالحجر الصحي لمدة 10 أیام من تاریخ المخالطة

(العودة إىل المدرسة يف الیوم .)11

یرجى مالحظة أنھ قد یتم تحدید فترة الحجر الصحي بحیث تستمر ألكثر من 7-10 أیام، عىل 

سبیل المثال إذا انتشر فیروس كوفید بین أفراد عائلة ما وكان من الصعب عزلھم

تماما عن بعضھم البعض.

ستعمل ممرضات الصحة العامة والمدارس معك لفھم مىت یجب أن تخضع لالختبار ومىت یمكن 

لك/ للطالب العودة إىل المدرسة.

جھات االتصال الوثیقة المحصنة 

بالكامل

... لیست بحاجة إىل الحجر الصحي أو المشاركة يف “اخضع 

لالختبار وابق”. ومع ذلك، أنت بحاجة إىل

مراقبة األعراض لمدة 14 یو ًما من تاریخ آخر 	 

مخالطة

الخضوع لالختبار بعد 3-5 أیام من التعرض	 

ارتداء قناع يف جمیع األماكن العامة المغلقة (	 

لیس فقط يف المدارس) لمدة 14 یو ًما من تاریخ 

المخالطة

العودة من السفر

فیما یيل التوصیات الحالیة لمركز السیطرة عىل األمراض والوقایة منھا والمتعلقة بالسفر المحيل أو الدويل.

اخضع لالختبار من خالل اختبار “يب يس أر” “تفاعل البولیمیراز المتسلسل” بعد 3-5 أیام من السفر، وابق يف المنزل، وقم بالحجر الصحي 

الذايت لمدة 7 أیام كاملة
بعد السفر (حىت لو كانت نتیجة االختبار سلبیة.) یمكنك العودة يف الیوم الثامن بعد العودة إىل المنزل من السفر إذا كنت نتیجتك سلبیة.

إذا لم تخضع لالختبار، ابق يف المنزل، وقم بالحجر الصحي لمدة 10 أیام بعد السفر.

تجنب التواجد حول األشخاص المعرضین لخطر متزاید لإلصابة بأمراض خطیرة لمدة 14 یو ًما، سواء خضعت لالختبار أم ال.

راقب نفسك ألعراض فیروس كوفید-19؛ انعزل، واخضع لالختبار إذا ظھرت علیك األعراض.

باإلضافة إىل ذلك، بالنسبة للسفر الدويل، یلزم إجراء اختبار كوفید سليب قبل استقالل الطائرة أو عبور الحدود الدولیة.

إذا تم تحصینك بالكامل
عند العودة، راقب نفسك لألعراض لمدة 14 یو ًما وإذا ظھرت األعراض، اخضع لالختبار.

باإلضافة إىل ذلك، بالنسبة للسفر الدويل، یلزم إجراء اختبار كوفید سليب قبل استقالل الطائرة أو عبور الحدود الدولیة.

إذا كانت نتیجة اختبارك إیجابیة

بغض النظر عن حالة التطعیم، یجب علیك القیام بالعزل الذايت لمدة 10 أیام من تاریخ االختبار. ال یجوز لك العودة إىل المدرسة إال بعد مرور عشرة أیام وأنت خايل من

األعراض بما يف ذلك الحمى لمدة 24 ساعة، دون استخدام األدویة الخافضة للحرارة.


