
رسومداألعراض �� مراكز الرعاية والتعليم املبكر �شأن ااتالقرار اتخاذ مسارات 
الصفوف من مرحلة ر�اض األطفال االنتقالية إ�� املرحلة الثانو�ة
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الذين �عانون من أعراضاألطفالمسارات اتخاذ القرارات �� التعامل مع 
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ة،محتمل19-�وفيدعدوى ع��تدلالالطفلأعراض�انتإذا.جديدةإسهالحالةأيأوالقيء؛)معتادغ��(جديدسعالفهر��ايت؛درجة100.4≥ح�ى:ي��مااألطفاللدى19-�وفيدعدوى احتمالع��تدلال�ياألعراض�شمل1
ن�حقلق،هناكيزالاللكن .طبيةرعايةمقدملتقييمالطفليخضعبأنُي

.)طبيةوصفة�ستلزمالال�يأواملن�ليةاالختباراتذلك��بما(السريعاملستضداتاختبارأو،)امل�حةاختبار(املتسلسلالبوليم��ازتفاعلمثلالنووي،ا�حمضت�خيماختبارالت�خي��يالف��و��ي19-�وفيداختبار�شمل2
.السريعاملستضداتاختباراستخدامأواستخدامهايمكنولكناألدق،)امل�حةاختبار(املتسلسلالبوليم��ازتفاعلاختبارات�عت��

مؤسسة �عليمية، بصرف النظر عن حالة التطعيم1مسارات اتخاذ القرارات �� التعامل مع األطفال الذين �عانون من أعراض قبل دخول 

رلم يخضع الطفل الختبا
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.املو�حة أدناهاتمسارات القرار مع اتباع) من يرافقھ�عيًدا جسدًيا ع�� الهواء الطلقأن ت�ون يفضل(�� منطقة عزل يجب وضعھ �� املنشأة، بالتعب الطفل شعرإذا 1

ي يكشف الفحص أن الطفل �عا�
من عرض أو أك�� من األعراض 

ض الدالة ع�� احتمال اإلصابة بمر 
1. 19-�وفيد

ل الطفإرسالما إذا �ان يجب املنشأةتحدد 
ا لسياسة إدارة املرضإ�� املن�ل  �انتا إذ. وفًق

والت االمتثال ل��وتو�تصعبأعراض الطفل 
، يجب 19-من �وفيداملنشأة �شأن الوقاية 

.إرسال الطفل إ�� املن�ل 

رشادات إل وفًقايبقى الطفل �� املن�ل 
.طبيةالرعاية المقدم 

أن الطفل �عا�يالفحص يكشف
ع�� احتمال تدلال أعراض من 

.19-مرض �وفيداإلصابة ب

عا�� من يبقى الطفل �� املن�ل ح�ى يت
ة ا�ح�ى دون تناول مخفضات ا�حرار 

ح�ى تتحسن ساعة و 24ملدة 
.ألعراضا

.���إرشادات العزل املنيتبع الطفل 

كد لم ُ�ستشر مقدم رعاية طبية أو أ
تدل ع��أن الطفل �عا�ي من أعراض 

.19-�وفيداحتمال اإلصابة بمرض 

يؤكد مقدم رعاية طبية أن الطفل
تدل ع�� احتمالال �عا�ي من أعراض 
.19-�وفيداإلصابة بمرض 

اختبار نتيجة 
الف��و��ي19-�وفيد

لالت�خي��ي للطف
2ةسلبي

اختبار نتيجة 
19-�وفيد

الت�خي��ي 
لالف��و��ي للطف

2إيجابية

الطفل خضع
الختبار

ھ و�� وجَّ رسل الطفل إ�� املن�ل وُ� ُي
طبيةرعاية الو��ي الستشارة مقدم /األمر

ملز�د من التقييم واحتمال إجراء اختبار 
.19-�وفيد

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


أعراضالذين �عانون من ملوظف�ن اات �� التعامل مع القرار اتخاذ مسارات 
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-دنتيجة اختبار �وفي
الف��و��ي 19

الت�خي��ي للموظف

2ةسلبي

-د�وفياختبار نتيجة 
الت�خي��ي 19

الف��و��ي للموظف

2إيجابية

خضع املوظف
الختبار

يكشف الفحص أن املوظف �عا�ي
من األعراض من عرض أو أك�� 

الدالة ع�� احتمال اإلصابة 
1. 19-بمرض �وفيد

طلب منتحدد املنشأة ما إذا �ان يجب  أن ُي
ا لسياسة إاملوظف العودة إ�� املن�ل  دارة وفًق

تصعب املوظفأعراض �انت إذا . املرض
من قاية املنشأة �شأن الو االمتثال ل��وتو�والت 

.إ�� املن�ل املوظف، يجب إرسال 19-�وفيد

�� املن�ل حسب إرشادات مقدم املوظف يبقى 

.الرعاية الطبية

�عا�يأن املوظفالفحص يكشف
ع�� احتمال تدلال من أعراض 

.19-�وفيداإلصابة بمرض 

ا�ح�ى دون �� املن�ل ح�ى يتعا�� مناملوظفيبقى 
ح�ى ساعة و 24تناول مخفضات ا�حرارة ملدة 

.األعراضتتحسن

.إرشادات العزل املن���يتبع املوظف 

لم ُ�ستشر مقدم رعاية طبية أو أكد أن 
تدل ع�� �عا�ي من أعراضاملوظف 

.19-وفيداحتمال اإلصابة بمرض �

املوظفيؤكد مقدم رعاية طبية أن 
تدل ع�� ال �عا�ي من أعراض 

.19-احتمال اإلصابة بمرض �وفيد

لم يخضع املوظف الختبار

طلب من و العودة املوظفُي ھ إ�� املن�ل وُ� جَّ
ييم طبية ملز�د من التقرعاية الستشارة مقدم 

.19-واحتمال إجراء اختبار �وفيد

5

مؤسسة �عليمية بصرف النظر عن حالة التطعيم1قبل دخول أعراضمسارات اتخاذ القرارات �� التعامل مع املوظف�ن الذين تظهر عل��م 

ق قشعر�رة(با�ح�ىالشعور أوفهر��ايتدرجة100.4≥ح�ى:ي��ماالبالغ�نلدىا�حتملة19-�وفيدعدوى �املرتبطةاألعراض�شمل1 أوالر�حالتعب؛الشم؛أوالتذوق �حاسةجديدفقدانالتنفس؛ضيقالسعال؛؛)و�عرُّ
ن�حقلق،هناكيزالالولكنذكره،سبقماضمناألعراضتكنلمإذا.اإلسهالالقيء؛أوالغثيانا�حلق؛ال��ابالصداع؛ا�جسم؛أوالعضالتآالماألنف؛احتقان .ةطبيرعايةمقدملدىإضا��تقييمبإجراءُي

.)املن�ليةأوطبيةوصفة�ستلزمالال�ياالختباراتذلك��بما(السريعاملستضداتاختبارأو،)امل�حةاختبار(املتسلسلالبوليم��ازتفاعلمثلالنووي،ا�حمضت�خيماختبارالت�خي��يالف��و��ي19-�وفيداختبار�شمل2
.السريعاملستضداتاختباراستخدامأواستخدامهايمكنولكناألدق،)امل�حةاختبار(املتسلسلالبوليم��ازتفاعلاختبارات�عت��

.املو�حة أدناهاتمسارات القرار مع اتباع) من يرافقھ�عيًدا جسدًيا عن �� الهواء الطلقأن ت�ون يفضل(�� منطقة عزل يجب وضعھ �� املنشأة، بالتعباملوظفشعرإذا 1

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


حتمل أن ل�خص يُ )عامل/بطالأو موظف/طفل (�خالط�نا�� التعامل مع القراراتمسارات اتخاذ
ايكون مصابً 
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ر 
َ
خط حتمل أن ي�ون مصمخالطُي ا و ال�خص  الذي ُي اًب

.بأ��م قد ي�ونوا �عرضوا للف��وس

�� املنشأة يجوز للمخالط�ن أن يبقوا 

3.ا�خالطةتأكيدأثناء انتظار �� 

مؤسسة �عليمية��حتمل أن يكون مصابا ل�خص يُ مسارات اتخاذ القرارات �� التعامل مع ا�خالط�ن 

قدا�خالط أن من املنشأة تتأكد
.19-�عرض لف��وس �وفيد

لم ا�خالطأن من املنشأة تتأكد
ا يؤكد مم قدَّ يُ الأويتعرض للف��وس 

.ا�خالطة
.�� هذه ا�حالةإجراء يلزم اتخاذال 

:م��مُيتطلبولكنالص��،ا�حجرإ��أعراضعل��متظهرالالذينا�خالطون يحتاجال

.للف��وس�عرضآخر�عدأيام10ملدةاألعراضمراقبة1)
أيام10ملدةوالشرب،األ�لعندإالمغلقة،مساحات��اآلخر�نمعاالش��اكعندالوقايةعاليةكمامةارتداء2)

*.أك��أوسنت�نعمرهميبلغملنوهذا،للتعرضتار�خآخر�عد
ذلك��بما،املستضداتأوامل�حةاختبارمثل(والدواءالغذاءإدارةمنبھمصرح19-�وفيداختبارإجراء3)

**.�عرضآخرتار�خمنذأيام5-3غضون ��)املن�ليةاالختبارات

وجھوا��داءارتالكمامةارتداءمنإعفاءلد��مممنأك��أوعام�نب�نأعمارهمت��اوحالذيناألطفال/للطالبيمكن*
أاليجب.املوقع��لبقاءأرادواإذاأيام9-6�عدومرةأيام5-3�عدمرةلالختبارا�خضوعأوالسف��ا�جزءمنحاجبلھ

ر�اضرحلةممنللمدارسالتعرضإدارةخطةع��االطالعُير��.كمامةسنت�نعنأعمارهمتقلالذيناألطفاليرتدي
.التفاصيلمنملز�داملبكرةوالرعايةالتعليمألماكنالتعرضإدارةخطةأوالثانو�ةح�ىاألطفال

.يوًما، فلن تحتاج إ�� إجراء اختبار إال إذا ظهرت عليك األعراض90�� آخر 19-إذا كنت قد أصبت ب�وفيد** 

الوثيقاالتصال�عر�فوفقساعة24ف��ة��أك��أودقيقة15ملدةمصاب�خصمنأقدام6مسافةع��كنتإذا
ا�حّ��سنفتقاسمواالذيناآلخر�ناألفرادجميعإخطاريجباملماثل،ا�حجمذاتاألماكنأوالدراسيةالفصول ��

للف��وس،�عرضواقدي�ونواأنُيحتمل�مبأ�ساعة24ف��ة��أك��أودقيقة15ملدةاملصابال�خصمعالداخ��
)أك��أو�نسنتعمرهميبلغملن(الكماماتوارتداءاألعراضلرصدأعالهاملذ�ورةاإلرشاداتباتباع�شدةن�ح�ُ و 

.لالختباروا�خضوع
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لئكأو همإصابتھا�حتملللفردقربمنا�خالط�نفإنالتعليم،ومراكزالعامالتعليمأماكن��.191-�وفيدف��وسأعراضمناالقلع��واحدعَرضمن�عا�يمنهومصابايكون أنحتمليُ الذي�خصال
2.العدوى مرحلة��ساعة24خالل��أك��أودقيقة15ملدة19-ب�وفيدمصاب�خصمنأقدام6�عدع���انواأونفسھالداخ��الهواءمجال��معھاش���واالذين

.البالغ�نلدىاألعراضع��لالطالع5والصفحةاألطفاللدىاألعراضع��لالطالع3الصفحةانظروالبالغ�ن،األطفالب�نتختلف19-�وفيدبمرضاإلصابةاحتمالع��تدلال�ياألعراض1
والتعليمالرعايةملراكز:التفاصيلمنمز�دع��لالطالعامل�انبحسبالتعرضإدارةخطةإ��ارجع.الثانو�ةاملرحلةإ��االنتقاليةاألطفالر�اضمرحلةمنالصفوفمدارسو املبكرالتعليمو الرعايةمراكز��ا�خالط�نلتحديدمختلفةطرق توجد2

.العا��التعليممؤسساتو الثانو�ةاملرحلةإ��االنتقاليةاألطفالر�اضمرحلةمنالصفوفملدارسأواملبكر
حتمللفردا�خالط�عرضحالةتتأكد3 ايكون أنُي شتبھللفردالت�خي��يالف��و��ي19-�وفيداختبارنتيجةبأنإشعاًرااملوقعتلقىإذابالف��وسمصاًب

ُ
اتلقىإذاأوةإيجابيظهرتإصابتھ��امل .طبيةرعايةمقدممن19-�وفيدبف��وس��خيًص

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_HigherEd.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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