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 1: الملحق رة الثان�� إ�األطفال  ر�اضبروتوكول المدارس من 

 
ا   ي مقاطعة لوس أنجلوس نهج�

ا تتبىف إدارة الصحة العامة �ف ة  و   تدعمه النتائج العلم�ة  مرحل�� ي مجال االخ�ب
ي �ف ف المدارس الىت لصحة العامة لتمكني

وط    أبوابها   فتحمن أن تع�د    ةالثان��إ� المرحلة  االنتقال�ة  من مرحلة ر�اض األطفال  طالب  تقدم خدماتها لل  ي �فرضها بأمان. باإلضافة إ� ال�ش  الىت
ي  م  التعل�  و�دارةمسؤول الصحة العامة بالوال�ة  

ف البد  ع� المدارس،  وال�ة كال�فورن�ا  �ف وتوكوالت سالمة الموظفني ا ل�ب أن تمتثل المدارس أ�ض�
 الحال�ة.  والطالب ومكافحة العدوى

 
 : نقر الرابطكلما توفرت معلومات ومصادر جد�دة. ُير�ب قد �خضع للتحد�ث  : هذا المستند العلم بأنُير�� 

ph.lacounty.gov/Coronavirus  هذا المستند لع� أي تحديثات لالطالع . 
 

ي مقاطعة لوس أنجلوس،  االمستند بمناقشة األحكام الحال�ة للتعل�م داخل المدر  ا يبدأ هذ
ات�ج�ات معلومات حول  ينتقل إ� ثم س �ف اس�ت

 . السالمة الخاصة بالبيئة المدرس�ة
 

ي خمس مجاالت: إ� المرحلة الثان��ة األطفال من مرحلة ر�اض قائمة مراجعة إعادة فتح المدارس توفر 
 تداب�ي السالمة �ف

ف والطالب )1(  . س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة الموظفني
 . كلما أمكن  التباعد توف�ي تداب�ي  )2(
ف تداب�ي  )3(  . مكافحة العدوى تحسني
ف  )4(  . العامةو  ،وعائالتهموالطالب  ،التواصل مع الموظفني
 . األساس�ةتداب�ي ضمان الوصول العادل إ� الخدمات  )5(

 
ي قد تختار مدرستك تنف�ذها أثناء  تتضمن ات�ج�ات الىت لجميع  أمنةخطة لتوف�ي بيئة  ها وضعهذە المجاالت الخمسة الرئ�س�ة العد�د من االس�ت

ف  ي جميع المدارس  ال تداب�ي الحما�ة . رغم أن بعض التداب�ي الوقائ�ة و والزائ��ن ،والطالب ،الموظفني
ا �ف وتوكول  ينص كما مطل��ة حال�� بوض�ح ال�ب

، ال ات�ج�ات التخف�ف   مست��اتأن تنفذ المدارس  من المناسب معظم التداب�ي اخت�ار�ة وطوع�ة. ومع ذلك، ال يزال   تعد تا�ي متعددة من اس�ت
ي إطار إعادة فتح أبوابها بال�امل  19-كوف�د  خطر  من

  تنف�ذ  من  البد. تلك المدارس داخلوانتقال العدوى  اإلصابات / للحد من الحاالت �ف
ي  التداب�ي 

  )TK-12ذات المراحل العم��ة المختلفة ( : خطة إدارة التعرض لمدارس T2الملحق اإلضاف�ة الموصوفة �ف
�
قابلة للتطبيق  و�ي أ�ضا

ي الموقع. 
ف �ف ي  الثان��ة المرحلة إ� مدارس من مرحلة ر�اض األطفال لموارد إضاف�ة ل تتوافر ع� جميع العاملني

  19-كوف�د مجموعة أدوات �ف
 . الثان��ة لةالمرح  إ� ر�اض األطفال  مرحلة من لمدارسل

 
 عادة الفتح لجميع المدارسإل  العامة اإلرشادات

ا ُ�سمح لجميع المدارس  ي أي من صفوف حال��
 . ةالثان��االنتقال�ة إ� المرحلة األطفال ر�اض ب�عادة فتح أبوابها لجميع الطالب �ف

 
ي المدارس.  ملحوظة

امج رعا�ة الطفل �ف ي الهيئات التعل�م�ة المحل�ة �جب ع�  ل�� ي توفر  والمدارس الىت
خدمات الرعا�ة النهار�ة لألطفال �ف

 . تعل�م المبكر الرعا�ة واللمقد�ي إدارة الصحة العامة إ� إرشادات  االطالعالمدارس 
 

ات(التحديثات: آخر   ) مظللة باللون األصفر التغي�ي
3/11/2022 

ا من  • ي ها ول�ن  ،ال�مامات، سيتم التوص�ة �شدة ب2022مارس  12اعتبار�
ا �ف  . األما�ن المغلقةل�س مطل���

•   ، الطو�ي الطلب، لالستخدام  تقدم عند  أن  المدارس  الذين كمامات  ُ�طلب من  المدرسة  ي 
لموظ�ف ا  مناسبة ج�د� تنفس  طب�ة وأجهزة 

ي 
 وع� اتصال باآلخ��ن. أما�ن مغلقة �عملون �ف

ي األما�ن المغلقة  قسم الفنون الم�ح�ة إلدراج متطلبات رفع  تعد�الت ل •
و�عادة تصن�ف    اتوالتباعد الجسدي واالختبار ال�مامات �ف

 هذە التداب�ي كتوص�ات ق��ة. 
ي حالة ما بعد ال��ادة.  •

 إزالة اإلشارات إ� بروتوكول ال��ادة المفاجئة اآلن بعد أن أصبحت المقاطعة �ف

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
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 ةالثان��المرحلة  إ�األطفال  مرحلة ر�اض من 19-للوقا�ة من كوف�دالقائمة المرجع�ة إلعادة 

 
  اسم المؤسسة: 

  العنوان: 

 
وتوكوالت إ� و ن" و"عاملو "موظف ا مصطلح�ش�ي  مالحظة:  ي هذە ال�ب

ي أي مدرسة بأي صفة مرتبطة بالتدر�س من ن" �ف
 ،أو التدر�ب ،�عملون �ف

لعمل  أو أي �شاط آخر مطلوب  ،أو اإلدارة ة،ص�انالأو  ،تنظ�فالأو  ،أو المساعدة الشخص�ة للطالب ،توف�ي العالجاتأو  ،أو دعم الطالب
، ان من: مصطلحالالمدرسة. قد �شمل  ي ة من خالل النظام المدر�ي المعىف متعاقدة من ك�انات أو �حصلون ع� مقابل يتقاضون رواتب مبا�ش

ف بال طالب�ة فرد�ة خدماتتقدم أطراف ثالثة أو من ك�انات خارج�ة تعمل بالتعاون مع المدرسة لخدمة الطالب، أو  لمدرسة، مع ا ، أو متطوعني
اف المدرسة للق�ام بوظائف أساس�ة.  وتوكوالت أول�اء األمور/ و�ي األمرمصطلح " �ش�ي أجر �عملون تحت إ�ش ي هذە ال�ب

 أي مقدم رعا�ة  إ� " �ف
  أو و�ي للطالب. 

 
ف أ. س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة  ف ("  العاملني  اخت�ار كل ما ينطبق)ر�� ") والطالب (يُ الموظفني

واحتواء   19-كوف�د   للوقا�ة من   الشامل  لمدرسةاتصف نهج    19-�شأن كوف�دومراقبة    ،واستجابة  ،المدرسة خطة احتواء   لدى  �كون  أن  البد 
 العنا� التال�ة:  ،ع� سب�ل المثال ال الح�   ،تتضمن الخطة، ع� أن داخلها  ە انتشار 
 مخصص امتثال  وضع كوف�د  ف��ق  وضع    19-لمتابعة  بروتوكوالت   تنف�ذ و يتو�  توع�ة  السالمة    جميع  من  والتأ�د  الصلة  ذات 

ف والطالب   ي المرض  إذا  مع إدارة الصحة العامة    هو المنسقأحد أعضاء هذا الف��ق  ، ع� أن �كون  19-�شأن كوف�د الموظفني
تف�ش

 . داخل المدرسة
   ي

ي مجتمع  أل  19-نت�جة اختبار كوف�د فور إخطار مسؤو�ي المدرسة بأن  ستتخذها المدرسة  خطة أو بروتوكول للخطوات الىت
ي عضو �ف

 . أو زائر) إ�جاب�ة ،أو طالب ،أو طاقم عمل ،(هيئة تدر�س ةالمدرس
 ما ��ي   تتناول الخطة : 

إذا    عن   المصاب   / فصل فوري للحالة • ل  ف الم�ف ي 
ي �ف

الذاىت أثناء وجود    حدثمجتمع المدرسة إ� العزل  ي    المصاباإلخطار 
�ف

ي الموقع إذا  للمصاب مؤقت العزل ال�سمح الخطة بالبد أن . المدرسة
له المصاب عودة  ت استلزم �ف ف تيبات  إ� م�ف  . الق�ام ب�ت

ي    كشوف •
ها من المواد اإلعالم�ة الىت )    ستقدم إ� المصابالوقائع أو غ�ي

ً
ف إذا كان طف� تغ�ي اللوائح  و (أو أفراد األ�ة المناسبني

ي تحتوي ع� م��د من المعلومات. 
ي وروابط إ� المواقع الىت

ي تحكم العزل الذاىت
 الىت

 هو خط الدفاع األول  19-التطع�م ضد مرض كوف�د 

ي مدرستك، وتقل�ل 
ي الحرم المدر�ي الخاص بك هو الط��قة األو� واألفضل لتقل�ل خطر العدوى وانتقالها �ف

إن تحقيق معدل تطع�م مرتفع �ف
ة، واالستشفاء والوفاة لدى أولئك الذين تم تطع�مهم بال�امل، وتوف�ي طبقة إضاف�ة من الحما�ة   لمن ال �مكنهم خطر اإلصابة بأمراض خط�ي

ال ي 
أساس�ة.  تل�ت صح�ة  أمراض  لديهم  أو  المناعة،  ضعف  من  �عانون  أو  ال�امل،  السبب  تطع�م  المتطلبات    -لهذا  جميع  إ�  و�اإلضافة 

وتوكول   ي هذا ال�ب
ات�ج�ات تطبيع وتع��ز و�سه�ل    -والتوص�ات الواردة �ف  19- ضد كوف�د  المعززة الجرعات  يتم حث المدارس ع� اعتماد اس�ت

ف  ف المؤهلني ي الحرم المدر�ي الخاص بك. ير�ب االطالع ع�  لجميع الموظفني
مجموعة أدوات ع�ادات التطع�م ب�دارة لصحة العامة  والطالب �ف

ا إ� أن ، وهو دل�ل خطوة بخطوة مع أفضبمقاطعة لوس أنجلوس للمدارس ي المدرسة. انتبه أ�ض�
ل الممارسات الستضافة ع�ادة التطع�م �ف

ي  الصادر عن و   أمر مسؤول الصحة
ي المدر   2021أغسطس    11ال�ة كال�فورن�ا �ف

سة إما إظهار دل�ل ع� التطع�م  يتطلب من جميع موظ�ف
ي األسب�ع. ال�امل أو اختبارهم مرة  

ا أنه سُ�طلب من الطالب    كما   واحدة ع� األقل �ف ي اللقاح ليتمكنوا من الحضور إ�  أعلنت الوال�ة أ�ض�
تل�ت

ا من الفصل الدرا�ي  المدرسة   ر�اض و   12-7(للعمر ذي الصلة بصفوفهم  موافقة إدارة الغذاء والدواء ال�املة ع� اللقاح    الذي �عقببدء�
 ). 6-األطفال

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/schoolvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/schoolvaccination/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx
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  ي  ، إدارة الصحة العامةإرشادات بما يتفق مع   رساض للمد خطة إدارة التعرُّ خطة أو بروتوكول لبدء
 إجراءات: تنص ع� الىت

ف (المصاب عزل  •  )؛المصابني
ف تحد�د  • ي المدرسة؛المخالطني

 �ف
ف   • ف والطالب المعرضني  لالحجر الص�ي للموظفني

�
ي  وفقا

: خطة إدارة التعرض لمدارس  T2الملحق  لمبادئ التوجيه�ة المبينة �ف
 . )TK-12ذات المراحل العم��ة المختلفة (

ف داخل المدرسة الذين لم يتم تلقالتأ�د من   • �حهم بال�امل ع� االختبارات، وجميع  حصول جميع الطالب المعرضني
ي استحقاقهم لجرعتهم  

ف الذين لم يتم تلق�حهم بال�امل، أو الذين تم تلق�حهم بال�امل أو تأخروا �ف ف المعرضني الموظفني
 المعززة. 

العامة بجميع   • ف    المؤكدة   19-كوف�د   االت حإخطار إدارة الصحة  ف الموظفني ي أي    والطالببني
ي المدرسة �ف

الذين كانوا �ف
ا   14  قبلوقت   أيهما    ،المصابع�  عراض  األ أو تار�ــــخ ظهور    19-كوف�د تار�ــــخ اختبار  وهو    ،تار�ــــخ ظهور المرض  من   يوم�
نت   اإلخطار   هذا   �كون  نأ  ع�  ،أقرب ي غضون يوم عمل واحد من إخطار المدرسة بالحالة. �مكن إ�مال ذلك ع�ب اإلن�ت

�ف
أو عن ط��ق    http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport�ب اآلمن:  باستخدام تطبيق ال� 

�ل   ف    . Education@ph.lacounty.gov-ACDCو�رسالها إ�    لقطاع التعل�م  19-كوف�دوخط اتصال    ت قائمة حاال وتعبئة  ت�ف
   ي غضون    3حاالت (  سلسلة  أي   عن   ا فور� إدارة الصحة العامة  خطة إلبالغ

ا). �مكن الق�ام بذلك باستخدام    14حاالت أو أ��� �ف يوم�
) أعالە:  الموضحة  اإلبالغ  ع�  1خ�ارات  نت  اإلن�ت ع�ب  البالغات  إرسال   (http://www.redcap.link/lacdph. 

ovidreporteducationsector.c  ) حاال   إ�مال   )2أو  اتصال    ت قائمة  التعل�م  19-كوف�دوخط  إ�   لقطاع  و�رسالها 
Education@ph.lacounty.gov .  

 ا 
�
ور�ا ي أو ك�ي لعمل�ات المدرسة إذا كان ذلك �ف

ي المدرسة أو خطة طوارئ من أجل إغالق جزىئ
 ع� مستوى االنتشار �ف

�
عتمادا

 المجتمع. 
   ي  19-كوف�د خطة أو بروتوكول لدمج اختبار

 . ظمةتالمن مدرسةعمل�ات ال�ف
ات�ج�ة  ع� أقل تقدير   الخطة تصف�جب أن  • ف الذين تظهر عليهم األعراض أو احصول ضمان لاس�ت   منلطالب أو الموظفني

ي  عرفوا 
وسبـ صاب م ل  مخالطتهمأو �شتبه �ف للوقا�ة   الطارئةمعاي�ي المؤقتة الالعلم أن  ُير�ب  إ� االختبار.  2-كوف-سارس ف�ي

ي    شعبةل  19-كوف�د من  
اختبار بدون  ب�تاحة  أصحاب العمل  تلزم  )  Cal/OSHA ETS(  كال�فورن�ا السالمة والصحة المهن�ة �ف

 المدف�ع:  العمل خالل وقت مقابل
o ف لموظفل ف  غ�ي ني ا أم ال  وا أعراض، بغض النظر عما إذا كانتظهر عليهم  الذين المحصنني

�
ا معروف  . خالطوا مصاب�

o ف لموظفل ف  غ�ي ني  . المخالطة  بعد المحصنني
o ف لموظفل ف  ني  إذا ظهرت عليهم أعراض. المخالطة بعد المحصنني
o ف لموظفل ي المرض (ال غ�ي ني

ي حالة تف�ش
ف �ف ف   حاالت أو أ���  3محصنني ف الموظفني  ). بني

o ف ل ي  جميع الموظفني
ف  حالة أو أ���   20كب�ي (إذا حدث تف�ش ف الموظفني  ). بني

ف    قدرة اختبار كاف�ةع�    الحفاظالمدارس  من    و� �شدة يُ  • ف الختبار الطالب والموظفني ف    المخالطني بال�امل أو غ�ي المحصنني
ة  ا، خالل األ�ام  مرة واحدة ع� األقل أسبوع��   لم �كملوا كافة الجرعات .  الع�ش ير�� إبالغ إدارة  التال�ة لتار�ــــخ تعرضهم األخ�ي

طالصحة العامة فورا إذا لم �كن لد�ك القدرة ع�   ي للمدارس  االختبار للوفاء بهذا ال�ش
. و�ذا سمحت الموارد بذلك، ينب�ف

ف الذين يتم تلق�حهم بال�امل.  ف والموظفني  أن توسع نطاق االختبارات لتشمل الطالب المكشوفني
ات�ج�ة لالختبار الدوري    وضعمدرسة  لل  �جوز كما   • ط. ال  ةمعروف  ولم يتعرضوا لمخالطة ال تظهر عليهم أعراض  لمن  اس�ت   �ش�ت

ي كال�فورن�ا 
ا   إدارة الصحة العامة �ف ة أي    حال�� ف الختبار    وت�ي وفرت  أعراض. ومع ذلك، فقد  من ال تظهر عليهم  أو إجراء معني

ا   الوال�ة التكم�ل�ة  لوزامختبار من خالل  لتكرارات محددة لال   دعم� التسج�ل    وسعةوالشحن،    ،االختبار  ات، وتقن�ة  المخت�ب
ي    ،، والتدر�بواإلبالغ 

 .  �ةالتأمين   تع��ضاتعمل�ة الوالمساعدة �ف
ُ
نصح المدارس بالوصول إ� المعلومات والموارد المتعلقة ت

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:Education@ph.lacounty.gov
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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ي    باالختبار المدر�ي 
ي أوقات ا  بالوال�ة.   مركز المدارس اآلمنة للجميع�ف

ي المجتمع، تو�ي  �ف
رتفاع معدالت انتقال العدوى �ف

ف بال�امل حيثما �سمح الموارد بذلك.     مقاطعة لوس أنجلوس بأن �شمل االختبار الدوري ُملقحني
 . ختباراتاال جميع نتائج ب �جب أن تنص الخطة ع� إبالغ إدارة الصحة العامة  •
ا وال    90آخر  خالل    وفق اختبار مؤكد   19-كوف�د تعافوا من  لمن    : ال ينصح باختبار الفحصأخذ العلم بأنهر�ب  يُ  • تظهر يوم�

 أعراض. عليهم 
إذا كانوا مر�ف  إبالغ   • ف بعدم القدوم إ� العمل  ف    مسؤو�ي وتقد�م  جميع الموظفني مزا�ا    �شأنالمدرسة معلومات للموظفني

ي   ، صاحب العمل أو الحكومة يوفرها اإلجازات الىت
   ي تعرضهم لشخص

ف الذين يتعرضون أو �شتبه �ف وس كوف�د �جب ع� الموظفني اتباع إرشادات الحجر الص�ي ع�    19-مصاب بف�ي
ي 

 . )TK-12: خطة إدارة التعرض لمدارس ذات المراحل العم��ة المختلفة ( T2الملحق النحو المفصل �ف
   من أشخاص ل�سوا المدرسة  مجتمع�ة، وز�ارات ع�ادة    فعال�اتأو    لقاءاتالمدرسة ألغراض غ�ي مدرس�ة (افق  مر باستخدام  �سمح

، وما إ� ذلك) ف ا أو موظفني ي الحذر لتجنب التعرض غ�ي    تلوث الهواء واألسطح الداخل�ة  أخطار من  هذا    ي��د   قد   . طالب�
و�جب تو�ف

ي المدرسة والطالب  
وري لموظ�ف ف ال�ف ي بعد استخدام مجموعات غ�ي مدرس�ة المنتظمني

.  ة المرافق الداخل�  . يو� بالتنظ�ف الروتيىف
ي الهواء الطلق طالما  لأو نوادي الشباب ال��اض�ة غ�ي المدرس�ة    ،أو اتحادات  ،ُ�سمح باستخدام فرق

توخوا العنا�ة  لمالعب ال��اض�ة �ف
ي المدرسة والطالب تجنب التعرُّ الالزمة ل

وري لموظ�ف ف ض غ�ي ال�ف  .المنتظمني
ف للفحص  ب�جراء  يو�  •   ،إجراء فحص بخصوص السعال  هذا  تضمن ي أن  ع�، العمل مكانإ�  همقبل دخول موظفني

ا �خضع ألوامر عزل أو  القشع��رة و  )،لح�َّ ، وارتفاع درجة الحرارة (االتنفسصع��ة   / وضيق وما إذا كان الموظف حال��
 .  . ، إن أمكن درجة الحرارة يو� بالتحقق من حجر ص�ي

ي كال�فورن�ا ل  19-للوقا�ة من كوف�د الحال�ة معاي�ي المؤقتة الطارئة الالحظ أن  •
 شعبة السالمة والصحة المهن�ة �ف

)Cal/OSHA ETS(  ف الذين ظهرت عليهم أعراض  أن �ستبعدوا من مكان العمل أصحاب العمل تلزم أو   19-كوف�د الموظفني
ا لم  ،ط��قة معينة لفحص الموظفتحدد هذە المعاي�ي . ال يتلقوا اللقاح ال�امل وخالطوا مصاب� ف تنف�ذ بعض الطرق  إال أن  ني

ي االمتثال 
 . ةالحال�للمعاي�ي ع� النحو المو� به س�ساعد �ف

  ا ارتداء ال�مامات، ب يو� �شدة ي المدرس�ة أو وسائل النقل (الحافالت المدرس�ة  ،ول�ن ل�س مطل���
ألي شخص �دخل المباىف

ف اآلخ��ن).  ي المدرس�ة) الذي لد�ه اتصال باآلخ��ن (الطالب أو اآلباء أو الموظفني
 وكذلك المباىف

 وجه واق� كمامةتوف�ي  جب � •
�
ف الذين لديهم  ة جدا أو جهاز  ة جراح�كمامة  باآلخ��ن، دون أي تكلفة، مثل  مخالطة للموظفني

ا ع� تفض�ل الموظف  ي جميع األوقات أثناء يوم العمل عندما  ال�مامة  . يو� �شدة أن يرتدي الموظف تنفس، اعتماد�
�ف

 �كون 
�
ي بعدم ارتداء  خالطأو من المحتمل أن �مخالطا كمامة  . قد �فكر الموظفون الذين تلقوا تعل�مات من مزودهم الطىب

ي 
ي بد�ل غ�ي مق�د الوجه ول�نهم يرغبون �ف

ع� الحافة  غطاء  مثل درع الوجه مع  ز�ادة حمايتهم الشخص�ة إ� أق� حد �ف
ي تتشكل �شكل مناسب تحت الذقن �ي الحافة  السفل�ة. 

 . األفضلالىت
ط تقد�م   • ي المدارس:  تم كمامات  �ش

كمامات  بأن يرتدي موظفو المدارس، ع� النحو المحدد أعالە،    يو� �شدة طورة لموظ�ف
ا    جراح�ة   KN95التنفس    كماماتالطب�ة) أو معدات الوقا�ة الشخص�ة عال�ة المستوى (مثل    ال�مامات باسم  (�شار إليها أ�ض�

ي الداخل.  N95أو  
للوجه   �ةقماش  كمامة، مع  مزدوجة  كمامة  ارتداءجراح�ة، يو� ب   كماماتبالنسبة ألولئك الذين يرتدون  ) �ف

لالستخدام وأجهزة تنفس طب�ة مناسبة    كمامات، لتع��ز الحما�ة. ُ�طلب من أصحاب العمل توف�ي  الجراح�ة  ال�مامة  مع
، مثل   ي الداخل و�تصلون باآلخ��ن.    ع�، دون أي تكلفة  KF94أو    KN95أو    N95الطو�ي

ي مدرستهم الذين �عملون �ف
موظ�ف

عند  لالسخدام الطو�ي  تنفس  كمامات    تتطلب من أصحاب العمل توف�ي كال�فورن�ا/هيئة السالمة    وال�ةير�ب مالحظة أن  
ي الداخل  طلب

ي المركبات مع    أي موظف غ�ي محصن �عمل �ف
مع تعل�مات حول ك�ف�ة ضمان    أ��� من شخص واحد أو �ف

 تناسب القناع �شكل مناسب. 
ي �شاط أو الدخول إ� موقع المدرسة ما لم �كن ارتداء  كمامة  ال �مكن منع أي شخص من ارتداء   •

ط للمشاركة �ف ال�مامة  ك�ش
ا ع� السالمة.   �شكل خطر�

ي  كمامة وجه  بأن يرتدي الموظفون    يو� �شدة  •
ي منازلهم، باستثناء العمل بمفردهم �ف

ي جميع األوقات أثناء وجودهم �ف
�ف

https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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ي مساحة عمل مفتوحة أ��ب للعد�د من    الوح�دالمكاتب الخاصة ذات األبواب المغلقة؛ عندما �كونون الفرد  
الموجود �ف

ب.  ف ؛ أو عند األ�ل أو ال�ش  الموظفني
ا أن يرتدي الطالب   • ي الداخل  كمامات متطورة  يو� �شدة ول�ن ل�س مطل���

غ�ي قماش�ة مناسبة كمامات  ع� األقل  تكون  �ف
ا   المواد غ�ي المنسوجة  مع  ج�د� القماش�ة معاي�ي  و طبقات متعددة من  ي األقنعة  شيح   ASTMسلك أنف. (تلىب ل�فاءة ال�ت

ا التوص�ات الخاصة باألقنعة المطورة. انظر  level 2-ASTM F3502العال�ة ( لم��د    ph.lacounty.gov/masks) أ�ض�
وتوكول يتطلب أن توفر المدرسة أقنعة مطورة لعامة طالبها.   ي هذا ال�ب

ء �ف ي
  يو� �شدة ومع ذلك،  من المعلومات). ال �ش

ي الداخل باستث
بباإلخفاء مع ن�ع مناسب من غطاء الوجه عندما �كون �ف .   ناء تناول الطعام أو ال�ش

�
 فعل�ا

إرشادات ومعلومات    لالطالع • أنجلوس  ع� أحدث  ي مقاطعة لوس 
العامة �ف الصحة  ال�مامةحول  إدارة  ، ارجع إ�  ارتداء 

 . 19-كوف�د كمامات  ة  صفح
ا أو   • ا فرد�� ات�ج�ات حما�ة بد�لة الست�عاب الطالب الذين يتلقون تعل�م� ا  504�مكن اعتماد اس�ت ي خطط�

ي الحاالت الىت
أو �ف

ا ألسباب ت����ة أو تنم��ة (ع  ا صعب� � سب�ل المثال، التواصل أو مساعدة األطفال الصغار  �كون فيها استخدام األقنعة أمر�
أو ذوي االحت�اجات الخاصة). بالنسبة للطالب الذين �فضلون ز�ادة الحما�ة الشخص�ة ول�ن ال �مكنهم تحمل القناع،  

ي استخدام درع للوجه مع 
ي األسفلحاجب  قد �فكرون �ف

 . �ف

- 2021لتقد�م برامج دراس�ة مستقلة للعام الدرا�ي   AB 130�جب أن تكون المدارس العامة ع� درا�ة بمتطلبات  •
2022 . 

  ف الذين ا وتوج�ه اآلباء لضمان تزو�د األطفال ال�مامة بغسل أو استبدال  ارتداء ال�ماماتيواصلون يو� ب�صدار تعل�مات للموظفني يوم��
 . نظ�فة متعددةارتداء ال�مامات بكمامات يواصلون الذين 

  ب إال عندما ف عن األ�ل أو ال�ش  ع� ز�ادة مسافتهم الجسد�ة عن اآلخ��ن.  �كونون قادر�نيتم تثب�ط الموظفني
  ي

ي أي غرفة أو منطقة �ستخدمفكر �ف
ف �ف ف الموظفني احةلقضاء لتناول الوجبات أو  ها ونز�ادة المساحة بني ات االس�ت عندما  ، ال س�ما ف�ت

ي 
 أو حالة تطع�مهم غ�ي معروفة. يتلقوا اللقاح ال�امل ن لم و المكان موظفيتشارك �ف

 ي تنف�ذ إجراءات للتوص�لظ�جب ع� المدارس الن
ف بوض�ح ل  ر �ف ي الموقع والموردين والمتعاقدين ،جميع الموظفني

ي التوص�ل   ،�ف
وموظ�ف

ي الداخل/ مكان   آخ��نبالقرب من عندما �كونون  �ماماتلل ُينصح به �شدةالذي بتعل�مات �شأن الحفاظ ع� التباعد واالستخدام 
أو �ف

 مغلق. 
 احة، ودورات الم�اە، والفصول الدراس�ة، والمناطق العامة األخرى ي استخدمها أو زارها الموظفون  ،تنظ�ف غرف االس�ت  المعدل وفقالىت

ات  بالتنظ�ف الموضح أدناە. يو�  ا خالل ف�ت ي بمعدل ال �قل عن مرة واحدة يوم�� ة�مكن إجراؤە ب أنه إال  التشغ�ل،الروتيىف  . أ��ب   وت�ي

احة •   غرف االس�ت

  دورات الم�اە •
  الفصول الدرا�ي  •
اتال •    مخت�ب
 الممرضة مكتب  •
  اإلرشاد ومجاالت دعم الطالب األخرى مناطق •
  االستقبالمكتب  •
  خرىاأل مكاتب ال •
 أللعاب ال��اض�ة، مكتبة إذا كانت ق�د االستخدام)ا، صالة الحفالت ةأخرى (قاع •

________________________________________________________________________________ 
  ا. متكررة اللمس يو� بتنظ�ف المناطق ف مرة واحدة ع� األقل يوم�� احة الموظفني ي غرف اس�ت

 �ف
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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 �ي أو بالقرب من المواقع   19-كوف�دمعقم �دين فعال ضد   بتوف�ي  ُيو
ف �ف  : التال�ة (اخ�ت كل ما ينطبق) لجميع الموظفني

 _________ مدخل/مداخل ومخ�ج/مخارج المبىف  •

 _________ المكتب المركزي •

 _________ مداخل الساللم •

 _________ المصعد (إن وجد)مدخل  •

 _________ الفصول الدراس�ة •

احة • ف  غرف اس�ت  _________المعلمني

ف مكاتب  •  _________المعلمني
 �ف فرص متكررة لغسل أ�ديهمتاح تُ  بأن ُيو  . والصابون بالماء للموظفني
  ُوزَّ ت . ف وتوكول ع� جميع الموظفني  ع �سخة من هذا ال�ب
  اذكر أي تداب�ي أخرى: –اخت�اري 

______________________________________________________________________________________ 
 

ف  تزاحم  وتقل�ل  به المو�التباعد ب   للسماحتداب�ي  . ب  (ير�� اخت�ار كل ما ينطبق) والزائ��ن ،والطالب ،الموظفني

ي مقاطعة لوس أنجلوس : تو�ي ملحوظة
تحقيق التباعد المو� به عندما ال يتعارض الق�ام تضمن  بتنف�ذ إجراءاتإدارة الصحة العامة �ف

ف بدوام كامل ي تكون فيها مجموعات الطالب خارج الفصل الدرا�ي (مثل  ، ال س�ما بذلك مع حضور جميع الطالب المسجلني خالل األوقات الىت
ا (ع� سب�ل المثالالجسدي  التباعد ) ح�ث ُ�فضل ز�ادة التنقالت ع�ب الممرات الداخل�ة ي قد ال �كون فيها التباعد ممكن�  ،. بالنسبة للحاالت الىت

 . ُينصح به �شدة ا أمر� الجميع لل�مامات  ارتداء�عت�ب )، مكتملةفصول دراس�ة  
 ي الحافالت والشاحنات المدرس�ةال�مامات  ارتداءبنصح ي

ي جميع األوقات �ف
 . متطلب ل�سل�نه  �ف

  ي اتخاذ
ر �ف

�
ي الحافالت المدرس�ةاتباعد لتع��ز تداب�ي فك

ما ��ي هذە التداب�ي تتضمن  قد . العد�د منهم بدون تطع�م ال يزال ح�ث لطالب �ف
 : ينطبق) (ير�ب اخت�ار كل ما 

ي  فقط طفل واحد �جلس  •
ي الحافلةكل مقعد  �ف

 _________ . �ف

 _________ استخدام صفوف متناو�ة.  •

 _________. بقدر ما �سمح بهذا جودة الهواء واعتبارات سالمة الركاب فتح النوافذ  •
  ر

�
ي تنف�ذ  فك

احم لتقل�لتداب�ي �ف ف تتضمن ما ��ي (ير�ب  وتنقلهم داخله المدرسةمبىف الزائ��ن أو  ،أو أول�اء األمور  ،الطالبدخول عند  ال�ت
 كل ما ينطبق):   اخت�ار 
احم الجداول تعد�ل  • ف كة، وعند اإلمكان، اسمح ب لتجنب ال�ت ي األما�ن المش�ت

ة   تحرك �ف ع�ب  فصول محددة أو مجموعات صغ�ي
ي 

كة (مثل الممرات والحمامات) �ف  _________. نفسهوقت  الالمساحات المش�ت
ي الممرات ��ش  •

ي المدرسة �ف
احم  ل التجوُّ  وتقل�ل  التباعد  لتشجيعموظ�ف ف إ� الفصول    هموتوجهعند دخول الطالب    وال�ت
 _________الدراس�ة. 

 الساللم: التداب�ي التال�ة لتجنب االزدحام ع�  تنف�ذ �مكن  •
o  ولصعود للساللم تخص�ص ف  ______________ وأخرى لل�ف
o اح أوقات تقس�م ف  ةاالس�ت   ______________   الصفوفبني
o ي المدرسة ل مراقبة

 ______________    لساللمموظ�ف
o أخرى ___________________________________________________________________ 
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  ي  فكر
 تتضمن ما ��ي (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق):  ،دون التأث�ي ع� األ�شطة الدراس�ة التباعد داخل الفصول الدراس�ةتتيح تداب�ي  تنف�ذ  �ف

.  ترت�ب • ف ف الطالب والمعلمني ف الطالب و�ني أفضل ممارسة تجنب استخدام ترتيبات وُتعد  أثاث الفصل الدرا�ي ل��ادة المسافة بني

ي الفصول الدراس�ة. الجما�ي المتجاور الجلوس 
ي اتخاذ تداب�ي سالمة أخرى تتضمن  �ف

التوص�ة إذا كان التباعد غ�ي ممكن، فكر �ف

ي المشددة 
 ؛الداخلبارتداء األقنعة �ف

ي  •
ف النظر �ف  الته��ة؛ تحسني

ي  النظر  •
ي قدر اإلمكان  زائدةع� مسافة  الحفاظ�ف

 ؛ال يرتدي فيها الطالب أو الموظفون ال�ماماتعندما  الداخل�ف

ي الفصول الدراس�ة  •
احة �ف ي مناطق الق�لولة أو االس�ت

 . سهم غ�ي متقابلةو ورؤ  زائدة مسافةع� وضع الطالب �ف

 ____________________________________________________________________________ أخرى •

  ي  فكر
��ة فصلتقد�م �ف ي الهواء الطلق  البدن�ة ال�ت

ي  تتطلب . �سمح بالتباعد أ�شطة  واخت�ار  اإلمكان قدر �ف
ي تقام �ف ��ة البدن�ة الىت فصول ال�ت

وها لل�مامات ب ُينصح �شدةالداخل  ب الماء. ارتداء جميع من �ح�ف  إال عند �ش

  ي تنف�ذ
ي غرف تغي�ي المال�س.  تعزز  ة � س�اسات مدرس فكر �ف

 تتضمن الس�اسات: قد التباعد �ف

ا مع تقس�م مواع�د الوصول إلتوف�ي الوصول إ� غرف تغي�ي المال�س فقط  • ف ممكن� اف الموظفني ر  يها. عندما �كون إ�ش
�
ي   فك

�ف

ح ع�   ي غرف تبد�ل المال�س، ع� سب�ل المثال، اق�ت
تحد�د الوقت اإلجما�ي الذي �قض�ه الطالب والطالب ال��اضيون �ف

ل بعد التم��ن واأللعاب.  ف ي الم�ف
ف االستحمام �ف  الطالب ال��اضيني

 . خرىوأغراضهم األ  هم،وكتب ،��ن مال�س الطالبإ�شاء خ�ار بد�ل لتخ •

  ي  فكر
ي الداخل عندما �كون الطالب بدون كمامات التباعد أثناء الوجبات المدرس�ة ل��ادةتداب�ي  تنف�ذ  �ف

. قد تتضمن ما ��ي (ير�ب و�ف

 اخت�ار كل ما ينطبق): 

�ط أو عالمات أخرى  • ف  ال لتع��ز إذا اصطف الطالب لتسلم الطعام، استخدام �ش .  كلتباعد بني ف  __________طالبني

ف أثناء الوجبات للحفاظ ع� التباعد ��ش  •  __________ختلفة. ثابتة ممجموعات من طالب اختالط  ولمنعالموظفني

�ا  الطالبإذا تناول  • ي ال�افت�ي
ف الطاوالت/ال�را�ي  الوجبات �ف ف تباعد الع�  للحفاظ، ز�ادة المساحة بني   تناول خالل الطالب بني

ف الطاوالت أو ال�را�ي بد��ً الطعام  __________مسافة. العندما يتعذر توف�ي  . �مكن استخدام الحواجز بني

 

 ق)بالعدوى (ير�� اخت�ار كل ما ينطالس�طرة ع� تداب�ي تضمن  . ج

 �ف إ� المدرسة ، والزائ��ن، دخول الطالب �جراء فحص األعراض قبلب ُيو لمرض   محتملةاللألعراض  ا فحص�  ، ع� أن يتضمنوالموظفني

ا  مث�ً . �مكن إجراء هذە الفحوصات عن ُبعد (قد تظهر ع� الشخص أي أعراض أخرىو  19-كوف�د ) أو شخص�� باستخدام تطبيق رق�ي

الذين قد ال �كونون للزائ��ن خاصة  ،أمكن إذا  لمس عند الدخول،دون فحص درجة الحرارة باستخدام مق�اس حرارة و�مكن عند الوصول. 

�ي منتظم. 
ف ا من عمل�ة فحص م�ف  جزء�

ف  ،عن الطالب 19-كوف�دف��ق امتثال  إبالغ �جب  • الذين �ظهرون نتائج إ�جاب�ة عند الدخول أو يبلغون عن  والزائ��ن ،والموظفني

ي أي وقت خالل اليوم الدرا�ي 
 المدرسةلشخص من إخراج امتثال ما إذا كان �جب اال �حدد ف��ق . )"أ"(انظر القسم  األعراض �ف

ا إلرشادات  ي المؤسسات التعل�م�ة.  ضمسارات فحص األعراض والتعرُّ  �شأن الصحة العامةإدارة وفق�
لطالب الذين  �قدم ل�ف

مرافقتهم إ� تجري و المناسبة   معاي�ي الحما�ةمن كمامات ما لم �كونوا مرتدين  ظهرت نت�جة فحصهم إ�جاب�ة كمامة جراح�ة 

ا ح�ث �مكنهم البقاء حىت اتخاذ قرار �شأن عزل مساحة  ل إخراجهم من المدرسة  ُمحددة ُمسبق� ف واتخاذ ترتيبات لعودتهم إ� الم�ف

 إذا اقتضت الحاجة. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
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  ُّا لمسارات فحص األعراض والتعر  ا شخص�  خالطوا الذين  والزائرون ،نو والموظف ،الطالبُ�خطر ض الصادرة عن إدارة الصحة العامة، وفق�

لمراحل العم��ة خطة إدارة التعرض ل: T2الملحق انظر . بالمخالطة المحتملة 19-كوف�د�حتمل أنها لمرض  إ�جاب�ة ألعراض  أظهر نت�جة

ي ع�ش 
 حول  أن �جب . من الصف األول حىت الصف الثاىف

ً
ف وطالب المدارس اإلعداد�ة والثان��ة سؤا� ي  أي مخالط يتضمن فحص البالغني

�ف

ل أو المدرسة أو أي مكان آخر  ف  إ�جاب�ة.   19-جاءت نت�جة اختبارە لمرض كوف�د أ�ام 10 آخر  خاللالم�ف

ف ع� أي شخص �ُ  • ي  المخالطة تعرضه مؤخرا واإلبالغ عن فحص حول يتعني
�شخص مصاب أن يتم إدارته حسب التوج�ه الوارد �ف

ي ع�ش خطة إدارة التعرض ل: T2الملحق 
 . لمراحل العم��ة من الصف األول حىت الصف الثاىف

  ي  فكر
ف والطالب. قد تتضمن  خطر تداب�ي للحد من  تنف�ذ  �ف ما ��ي (ير�ب  التداب�ي  هذەالعدوى �سبب ز�ارات األشخاص من غ�ي الموظفني

 اخت�ار كل ما ينطبق): 

ي تتضمن منظمات أو مجموعات خارج�ة  • ف واأل�شطة غ�ي األساس�ة والىت �جب ع� المدارس أن تحد من عدد الزوار والمتطوعني

 وا اللقاح ال�امل. مع أشخاص لم يتلق

ي سجل  الزائ��ن �سج�ل  •
ي حالة الحاجة إ� هذە   ،ورقم الهاتف ،سماال يتضمن  لذلك مخصص�ف

ي �ف
وىف �د اإلل��ت وعنوان ال�ب

ي المستقبل ألغراض تتبع 
ف المعلومات �ف . إذا كان �جب أن �كون الزائر برفقة شخص آخر (ع� سب�ل المثال، المخالطني

جم ي ال�ت
ي سجل ةللمساعدة �ف

ا �سج�ل معلوماته �ف . الزائ��ن، أو ألن الزائر قا�، أو لد�ه طالب قا�ون)، �جب أ�ض�

__________ 
، المكاتبأو  ،أو الردهة ،داخل المدرسة ع� مناطق محددة مثل منطقة االستقبالقدر اإلمكان  الزائ��نتقت� حركة  أن �فضل •

وري غ�ي التفاعل  لتقل�ل، أو الحمامات أو االجتماعات ،أو قاعات المؤتمرات  __________. أي مجموعات تعلم ثابتة مع  ال�ف

ي   ن �لزائ� لإنما غ�ي متطلب  يو� �شدة  •
ي جميع األوقات أثناء تواجدهم �ف

الذين �صلون إ� المدرسة بارتداء كمامة �ف

ف  ف فما فوق. �جب ع�  واألطفالالمدرسة. ينطبق هذا ع� جميع البالغني هم من عمر سنتني الطب�ة  تهممقدم رعايمن أخ�ب

الحافة السفل�ة إ� تحت الذقن طالما �سمح حالتهم بذلك.  من  �متد   حاجب به لوجه ل واٍق   �ضعوا بعدم ارتداء كمامة أن  

ي ت،  والزائ��ن ذات الصمامات أحاد�ة االتجاە. لدعم سالمة موظف�ك ال�مامات �جب عدم استخدام 
ات  كمام   وف�ي ُينظر �ف

ي ومن أجل سالمة الزائ��ن، فضً� عن جميع .  �صلون بدونها الذين للزائ��ن 
ُيو�، ول�نه غ�ي  المدارس، المتواجدين �ف

ي هذا الوقت، 
ي الحرم  ال�مامة  طبقات إضاف�ة من أن يرتدي الزائرون مطلوب �ف

ال�مامة  مثل المدر�ي  أثناء وجودهم �ف

  ). N95أو جهاز التنفس  KN95كمامة   (ع� سب�ل المثال  للوقا�ة الدرجة العل�ا من كمامة ) أو  كمامة طب�ةالجراح�ة (أو  
__________ 

  �ي المدرسة تتضمن ما ��ي (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق):  بتنف�ذ �شدة يو
 تداب�ي لتع��ز الته��ة المث� �ف

•  
�
، م نقل التعل ي

ا للطقس.  ممكن حد  أق� إ� واأل�شطة إ� أما�ن خارج�ة  ،الوجباتتناول و الص�ف  ___________ووفق�

ي حالة ج�دة. قبل إعادة فتح المدرسة، التأ�د من أن  •
ي  فكر نظام التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء المدر�ي �ف

من   هتقي�م�ف

�د  ،الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي التدفئةووفق توجيهات مهندس ع� درا�ة ب�رشادات إعادة فتح المدارس  وتكي�ف   ،والت�ب

 ___________الهواء. 

ي ما لم تكن الظروف الخارج�ة أنظمة التدفئة والتضبط إعدادات  • /الخار�ب ه��ة وتكي�ف الهواء ل��ادة معدل تبادل الهواء الداخ�ي

ا، ارتفاع عدد حبوب اللقاح، إلخ).  مرتفعةغ�ي مناسبة (ح��ق حد�ث، درجة حرارة خارج�ة   ___________جد�

 ___________إن أمكن.  ،ترك�ب منظفات هواء محمولة عال�ة ال�فاءة •

ا و�ذا  إبقاء • ام الظروف الخارج�ة. �جب  سمحت بهذا األبواب والنوافذ مفتوحة خالل اليوم الدرا�ي إذا كان ذلك ممكن� ف االل�ت

ي  الحرائق نالسالمة م قواعد بمدونة   ___________إغالق األبواب المقاومة للح��ق.  تنص ع�الحال�ة الىت

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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 ___________. أو تقي�م أع�) 13-الحد األدىف من ق�مة اإلبالغ عن ال�فاءة(�فضل  أع�ترق�ة مرشحات الهواء إ� كفاءة   •

ي تجري  نظرا�  • ة للغرف واأل�شطة الشد�دة الخطورة الىت ي الصالة ال��اض�ةللقدرة ال�ب�ي
ي الصاالت �شكل ، �ف

ف الته��ة �ف تحسني

ات�ج�ة حاسمة  ي المرض نت�جة للمنافسة عال�ة المخاطر. وقد ال��اض�ة اس�ت وس�ة وتف�ش للحد من خطر انتقال العدوى الف�ي

ف التبادل الجوي ع� المستوى األدىف تأث�ي  ي للمراوح لتحسني ات��ب ي التخف�ف من هذا الخطر. انظر   ا� كب�ي   ا� �كون لالستخدام االس�ت
�ف

 للحصول ع� م��د من التوج�ه ________.  الجمباز صالة أفضل الممارسات لته��ة 

 ____________________________________________________________________________أخرى:  •

 �ي جميع أنحاء المدرسة. قد تتضمن  ،واألسطح ،للمساحاتتنظ�ف المناسب ال تع��ز تداب�ي لضمان  بتنف�ذ  يو
هذە التداب�ي  واألش�اء �ف

 : ما ��ي (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق)

 ___________لمنتجات التنظ�ف.  المنخفضالمفرط أو تجنب االستخدام لوضع جدول للتنظ�ف  •

ا بعد نقل أي شخص وتعق�مها تنظ�ف الحافالت  • ف بمناد�ل وتزو�د  كورونا،  عراضتظهر عل�ه أبال�امل يوم�� معقمة  السائقني

 واحد لدعم تطه�ي األسطح حسب الحاجة أثناء التنقل الالستعمال لوقفازات 

دات الم�اە لالستخدام. لتقل�ل  تتاح قد  • اتباإلصابة  خطر م�ب واألمراض األخرى  (مرض يتعلق بالتهاب رئوي شد�د) داء الف�لق�َّ

داتاتخاذ خطوات للتأ�د من أن جميع أنظمة الم�اە (ع� سب�ل المثال،  �جبالمرتبطة بالم�اە،  المزخرفة) النواف�ي و  الم�اە م�ب

). التعق�م ها المناسب وقد يتطلب خطوات تنظ�ف إضاف�ة (بما في الشطفل. يتضمن ذلك غالق المطوَّ اإل آمنة لالستخدام بعد 

ي بعد اإلغالق المطوَّ  والوقا�ة األمراض ع� الس�طرة مرا�ز  راجع إرشادات
:  غ�ي ال�امل ل أو التشغ�ل منها إلعادة فتح المباىف

stem.htmlsy-water-ncov/php/building-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 .___________ 

ي القائمة " 19-كوف�دُ�ستخدم منتجات التنظ�ف الفعالة ضد   •
ا لتعل�مات N(المدرجة �ف " المعتمدة من وكالة حما�ة البيئة) وفق�

المنتج. عندما ال تتوفر المطهرات المعتمدة من وكالة حما�ة البيئة، �مكن استخدام مطهرات بد�لة (ع� سب�ل المثال، �ضاف 

ها من منتجات  ٪). ال تخلط مواد التبي�ض أو غ�ي 70كوب من المب�ض إ� جالون من الماء، أو محال�ل كحول�ة بنسبة   1/ 3

ا  ي  هذا  يتسبب فقد التنظ�ف والتطه�ي مع�
 ___________شد�د الخطورة.  �كون تنفسها أبخرة سامة قد  انبعاث �ف

ف عن تنظ�ف وتطه�ي أسطح وأغراض المدارس ع� توجيهات  • ف المسؤولني هم من الموظفني ي الحراسة وغ�ي
ك تدر�ب موظ�ف  ات ال�ش

ي كال�فورن�ا ل  19-المؤقتة الطارئة للوقا�ة من كوف�د متطلباتالالمصّنعة و 
لالستخدام اآلمن شعبة السالمة والصحة المهن�ة �ف

ا لما �قتض�ه قانون المدارس الصح�  ___________حسب االقتضاء.  ،ةوفق�

ف عن التنظ�ف والتطه�ي بمعدات الحما�ة الشخص�ة المناسبة، بما في • ف المسؤولني هم من الموظفني ي الحراسة وغ�ي
ف موظ�ف  ها تجه�ي

ي القفازات، 
، ووا�ت ف ي العني

ها من معدات الحما�ة المناسبة  ووا�ت  ___________. المنتج وفقالجهاز التنف�ي وغ�ي

ي مساحة  •
ا عن متناول األطفال وتخ��نها �ف ا االحتفاظ بجميع منتجات التنظ�ف بع�د�  ___________. �كون الوصول إليها مق�د�

ي حالة استخدام ت  . ز�ادة الته��ة أثناء التنظ�ف والتطه�ي إ� أق� حد ممكن •
ي ت اتكي�ف الهواء، استخدم اإلعداد �ف جلب  الىت

ي 
شيح لضمان جودة الهواء المث�.  ااستبد مع الهواء الن�ت  ___________ل وفحص مرشحات الهواء وأنظمة ال�ت

بداء لتقل�ل خطر اإلصابة  لالمطوَّ غالق اإل اتخاذ خطوات للتأ�د من أن جميع شبكات الم�اە والمصارف آمنة لالستخدام بعد  •

ات   ___________  واألمراض األخرى المرتبطة بالم�اە. الف�لق�َّ

احة  ،والردهات ،تطه�ي الحمامات • كة األخرى  االنتظار، وصاالت  ،وغرف االس�ت ةوالمناطق المش�ت  يو�. أدناە ةالمبين وفق الوت�ي

ي  بالتنظ�ف ة  الروتيىف ا خالل ال تقل  بوت�ي ات عن مرة يوم�� ة ز�ادة إمكان�ة مع التشغ�ل ف�ت  . الوت�ي

o الحمامات : ___________ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
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o مناطق االنتظار/الدخول :___________ 
o  : ف /الموظفني ف احة المعلمني  ___________ غرف اس�ت
o  الدراس�ة: الفصول ___________ 
o  ي

�ا: منطقة تناول الطعام �ف  __________ ال�افت�ي
o  ا: منطقة تحض�ي طعام�  __________ ال�افت�ي
o مكتب االستقبال : ___________ 
o  األخرى: المكاتب ___________ 
o  المناطق األخرى : ___________ 

   و�ــــجتداب�ي  تنف�ذ ف ال  لل�ت ي  �كونون عندما المناسبة والزائ��ن ال�مامات  ،والطالب ،ستخدام جميع الموظفني
ي ، مغلق  مكان / الداخل �ف

�ف
 ما ��ي (حدد كل ما ينطبق): هذە التداب�ي تتضمن  أن . �جبموازاة مع التوص�ات من أمر مسؤول الصحة

ف  • ي    ال�ماماتارتداء  ب  ُينصح �شدةأنه  والطالب ب  ، وأول�اء األمور   ،إبالغ الموظفني
�شكل منتظم العام الدرا�ي و قبل بدء    ،الداخل�ف

 .  ___________طوال العام الدرا�ي

�شدة • أ��ب    ُينصح  أو  الثان�ة  ي سن 
�ف الطالب  ُينصح  من جميع  ي    ال�ماماتارتداء  بأنه 

مباىف ي 
�ف تواجدهم  أثناء  األوقات  ي جميع 

�ف
ب ،المدرسة، إال أثناء األ�ل  ___________.  ها أو الق�ام بأ�شطة أخرى تمنع استخدام ،أو ال�ش

الطالب   • يرتدي  بأن  ل�س مطل��ا،  ول�ن  بقوة،  بوضعتمكمامات  يو�  قماش�ة  طورة. يو�  من طبقات   محكمة  *كمامة غ�ي 
ي معاي�ي الجمع�ة األم��ك�ة لالختبار والمواد    �ةالقماشال�مامات  * (  ألنف. لمتعددة من المواد غ�ي المنسوجة مع سلك   ي تلىب

الىت
شيح العال�ة ( ي     . )لم��د من المعلومات  ph.lacounty.gov/masks. انظر  )level 2-ASTM F3502ل�فاءة ال�ت

ول�س �ف
ي أن تو 

وتوكول ما �قت�ف ن�ع مناسب  بارتداء ال�مامة من    ، يو� �شدةومع ذلك  . طورة لعامة طالبها تمكمامة  فر المدرسة  هذا ال�ب
ي حرم المدرسة

ي الداخل �ف
ات�ج�ات حما�ة بد�لة   من غطاء الوجه �ف ب بنشاط. �مكن اعتماد اس�ت باستثناء تناول الطعام أو ال�ش

ا أو   ا فرد�� ا ولديهم أسباب طب�ة لعدم قدرتهم ع� استخدام قناع الوجه أو    504الست�عاب الطالب الذين يتلقون تعل�م� خطط�
ي استبدال درع الوجه    �فكرونتحمله. قد  

ي األسفل إذا    بط�ة  �ف
ا من ،  أمكنهم تحملها  �ف إذا كان استخدام الحما�ة الشخص�ة مرغ���

 . قبل الطالب أو الوالدين

ف ب  ُينصح • الحاجة إ�    ها بما في  ،�ماماتلوالطالب ف�ما يتعلق باالستخدام الصحيح ل  ،وأول�اء األمور   ،توف�ي المعلومات للموظفني
 ___________بعد االستخدام كل يوم. أو استبدالها   ال�ماماتغسل 

ي جميع أنحاء مبىف المدرسة توضح  ،تب المدرسةاومدخل مك ،المدرسةمدخل الفتات عند وضع ب ُينصح •
الستخدام  اب وتنصحو�ف

 ___________�مامات. لالسل�م ل

ي حالة ا�ساخ كمامة ع� توف�ي  مة،ا�مالالذي �فضلون ارتداء ، ا األطفال األصغر سن� أول�اء أمور شجع � •
ثان�ة للمدرسة كل يوم �ف

ي يرتديها   ___________. اليومخالل  ال�مامة�سمح بتغي�ي بما الطفل ال�مامة الىت

) بمعدات الحما�ة ُ�جهز  • ف ي أ�شطة (مثل توف�ي العالج الطب��ي أو المساعدة الشخص�ة لطالب فرديني
الموظفون المشاركون �ف

 ___________واألثواب وما إ� ذلك).  وال�مامات، ،المناسبة (القفازاتالشخص�ة 

ف اآلخ��ن الذين �فضلون ارتداء  • ف أو الموظفني ول�نهم قلقون �شأن الحواجز المحتملة للتعل�م  ال�مامات �جب ع� المعلمني
ي 

ي التفك�ي �ف
ي تجعل الشفاە والفم ال�مامات الصوىت ي استبدال درع الوجه ذات المناطق الواضحة الىت

ا �ف . قد �فكرون أ�ض� ف مرئيني
ي األسفل

 �ستارة �ف
 ف الغسل ال�دين لتع��ز تداب�ي  تنف�ذ يو� ب  قد تتضمن ما ��ي (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق):  والزائ��ن  ،والطالب ،متكرر من الموظفني

ا متكررة لغسل أ�ديهم لمدة  • ا بعد  20منح الطالب والموظفون فرص� ،  وضع الصابونثان�ة بالصابون، والفرك ج�د�

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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ا. الالستعمال ل �ةواستخدام المناشف الورق�ة (أو مناشف قماش  ___________واحد) لتجف�ف ال�دين ج�د�

ات راحة تحد�د  • ي متكررة لف�ت
ا لغسل ال�دين، بما �ف و�عد استخدام   ،ذلك قبل و�عد تناول الطعاملطالب األصغر سن�

ي الهواء الطلق ،المرحاض
.  ،و�عد اللعب �ف  ___________وقبل و�عد أي �شاط جما�ي

ف ت • ي الصفوف األدىف ح�ث �مثل وقت الحمام فرصة  وال س�ما  متكرر، اللغسل ال�دين ل�كونوا مثاً� �حتذى وج�ه الموظفني
�ف

 ___________لتع��ز العادات الصح�ة ومراقبة غسل ال�دين المناسب. 
ي 60توف�ي معقم �دين ال�حول اإليث��ي (�حتوي ع� اإليثانول بنسبة  •

ات�ج�ة �ف ي مواقع اس�ت
ف �ف % ع� األقل) للطالب والموظفني

ي متنقلة وجد مغسلة أو محطة تجميع أنحاء المدرسة ح�ث ال  ي الفصول الدراس�ة أو بالقرب منها، والغرف الىت
لغس�ل ال�دين (�ف

ي المد ، بل و�جب،خدمات الدعم، وغرف الموس��ت والفنون). ُ�فضلفيها تقدم 
رس. ال ااستخدام معقم �دين ال�حول اإليث��ي �ف

ي �جب  ي المدرسة، ح�ث إنه النشط العن� ال كحول األيزو�رو��ل�مثل فيها  استخدام معقمات ال�دين الىت
�سبب الم��د رئ��ي �ف

 ___________الجلد. و�متصه  من الته�جات
اف و�جب  �ةال�حولمعقمات ال�دين يتسبب ابتالع قد  • . ال �جب إتاحة معقم ال�دين بدون إ�ش ي التسمم ال�حو�ي

ستخدمه  أن ��ف
اف ال�بار  ألطفال دون سن التاسعةا  . وقد تحت إ�ش

�
ف بخطر االبتالع وأن عليهم االتصال بلغ أ أعضاء هيئة التدر�س والموظفني

 ___________معقم ال�دين. ابتلع بأن الطالب قد اعتقدوا إذا  1- 800- 222-1222ب�دارة مكافحة السموم ع� الرقم 
ي مكتب المدرسة عند مدخل   ،وسالل القمامة ،والمناد�ل الورق�ة ،والصابون والماء ال�دين، معقمات  توف�ي  •

أو بالقرب منه، و�ف
 . ة ح�ث �كون لألشخاص تفاعل مبا�ش ي الخارج مبا�ش

ي أي مكان آخر داخل مكان العمل أو �ف
 ___________االستقبال، و�ف

 
 فنون األداء للفنون الم�ح�ة/  اعتبارات خاصة  

  موس��ق ال  فصول 

ف إزالة    يو� �شدة • ي   بهمالوجه الخاصة  كمامات  بأن أي �شاط يتطلب من المشاركني
ال يتم إال كمجموعة إذا تم إجراء النشاط �ف

 الهواء الطلق. 

ي الداخلُ�سمح بالعزف ع� آالت النفخ  •
ي بيئة جماع�ة  �ف

ام ب�جراءات السالمة التال�ة: مع �ف ف  االل�ت

o ي ل نصح �شدةي
اآللة  نفخمع قطعة  تالمس المبا�ش �شكل صحيح �سمح بال معدلغطاء وجه ارتداء بآالت النفخ عاز�ف

ا، عند النفخ ي ال �مارس فيها الطالب أو يؤدون �شاط� ات الىت عليهم التبد�ل إ� تغط�ة الوجه   نصحيُ . خالل الف�ت

 بال�امل. 

o  ُي الداخلب نصح �شدةي
 . استخدام أغط�ة األجهزة أثناء العزف ع� آالت النفخ �ف

o  ُف  3الحفاظ ع� مسافة ال تقل عن ب نصح �شدةي ف أقدام بني ي المشاركني
ف با�ت  . أي أفراد �عزفون آالت نفخ�ة و�ني

o  ي �ي آر ع� األقل إما باختبار  إجراء اختبار فحص أسبو�ي الذين ال يتم  األفراد لجميع  الدور�ة المضادات اختبار أو ىب

ي الممارسة أو األداء الجما�ي 
 إذا كانت األقنعة وأغط�ة األجراس والمسافة مطبقة.  تلق�حهم بال�امل و�شاركون �ف

ي اعتبارك استخدام أغط�ة لفتحات آالت النفخ،   •
ي الهواء الطلق، ضع �ف

ي وال�مامات المطورة  عند العزف ع� آالت النفخ �ف الىت

ا مع فتحات �دو�ة ألدوات النفخ، باإلضافة إ�   الحفاظ ع�  �سمح باالتصال المبا�ش بأبواق اآللة، والحقائب المصممة خص�ص�

ف األفراد الذين    6  بأن تكون  مسافة فعل�ة (يو� ف اآلخ��ن لتقل�ل انتشار القط  �عزفونأقدام) بني ات والهباء �ي آالت النفخ والمشاركني

 الجوي. 

ي م��ــــج من    تدر�ب،أو    تعل�م،عند حدوث   •
ا ب  �شدةنصح  يالداخل�ة والخارج�ة،  األما�ن  أو أداء جما�ي �ف �جراء اختبار فحص أسبوع��

 وأغط�ة الجرس والتباعد ال�مامات إذا لم يتم تنف�ذ  الداخل�ة.  بالنسبة لألما�ن ع� األقل كما هو موضح أعالە  
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ي   • ف األفراد يو� �شدة بمثل الغناء،    ،تنفس�ة غ��رةات  �ي قط  ينتج عنها بالنسبة لأل�شطة الىت ي   ��ادة المسافة بني
ومن ينخرطون �ف

األ�شطة ي    هذە 
المط��ون  الخارج.  �ف إذا كان  األقل  ع�  ا  أسبوع�� المجموعة  أعضاء  لجميع  ي  روتيىف اختبار  ب�جراء  �شدة  يو� 

ي الداخل
 . يتحدثون بدون أقنعة ودون تباعد جسدي مو� به أثناء وجودهم �ف

محت��ات الصمامات اللعاب�ة أو مفاتيح الم�اە  لجمع ،حيثما أمكن ،ماصة الستعمال واحد أو أوع�ة أخرىوسادات استخدام   •
 التخلص منها أو تنظ�فها �شكل صحيح بعد االستخدام. و 

  فصول الم�ح 
ي جميع األوقات  وال  لطالبنصح ليُ  •

ي فصول الم�ح ارتداء كمامات �ف
ف �ف ي الداخل كما يو�مدر�ني

ب��ادة التباعد إذا   طالما كانوا �ف
ي ورشة عمل م�ح�ة). و المشارككان 

 ن يتحدثون (ع� سب�ل المثال، الموجودون �ف
ف إذا لم يتم اس • ا ع� األقل لجميع المشاركني ي أسبوع�� ولم يتم الحفاظ ع� ال�مامات  تخدام  يو� �شدة ب�جراء االختبار الروتيىف

ي الداخل. 
 المسافة البدن�ة أثناء التم��ن أو التم��ن �ف

ي   •
اض�ة أو خارج�ة بدً� من  فكر �ف ي   إجرائها إجراء تدر�بات وعروض اف�ت

ال�مامات طوال الوقت خالل   ارتداءب  نصح �شدةيُ   الداخل.   �ف
 . األ�شطة الداخل�ة

 فصول الرقص 
ف  الطالب بارتداء  �شدةنصح يُ  • ي والمدر�ني

ي جميع األوقات �ف
 . , قدر االمكانالداخلكمامات �ف

ي تولد قط  • ف األشخاص  يو� �شدةمثل المجهود الثق�ل، غ��رة ات تنفس�ة �ي بالنسبة لأل�شطة الىت  وق� هذە ب��ادة التباعد بني
 ة فقط. حاأل�شطة ع� المناطق المفتو 

ف إذا لم يتم استخدام األقنعة ولم يتم الحفاظ ع�  • ا ع� األقل لجميع المشاركني ي أسبوع�� يو� �شدة باختبار الفحص الروتيىف
 . المسافة البدن�ة أثناء النشاط الداخ�ي 

  سج�ل الموس��ق� 

ا  ُ�سمح • ي أ�شاك الصوت/ التسج�ل  حال��
ي جميع األوقات كما ال�مامات  وارتداءبالغناء �ف

ب��ادة   يو� �شدةكما .  هو ُينصح به�ف
ف  ف المط��ني ي المقصورةو المسافة بني

ي حال عدم ارتداء قناع،  اآلخ��ن �ف
ة من  ،من قبل المنشد  و�خاصة �ف ا لل�م�ة ال�ب�ي نظر�

ي  �ةات التنفس�ي قطال ي تخ�ج الىت
ا ومحصورة. �ف ة �سب��  مساحة داخل�ة صغ�ي

ا بُ�سمح  • ي المقصورةصوت   مقصورةداخل عزف آالت النفخ حال��
. قم باإلشارة إ� القسم الخاص بالفصول مع وجود اآلخ��ن �ف

ف السالمة وتخف�ف المخاطر عند عزف اآلالت الموس�ق�ة أعالە الموس�ق�ة  . لتوص�ات حول تحسني
قل �ال تباعد الحفاظ ع� ب نصح �شدةيٌ صوت. ومع ذلك،  مقصورة�مكن �سج�ل موس��ت اآلالت الجماع�ة األخرى باستخدام   •

ي جميع األوقات  3عن 
ف �ف ف جميع الموس�قيني ي جميع المساحات ارتداء ال�مامات  ب وُ�نصح �شدةأقدام بني

كما هو الحال �ف
 األخرى.  الداخل�ة

ي �شارك كشك التسج�ل إذا لم يتم ارتداء األقنعة يو� �شدة  • ا ع� األقل لجميع أعضاء المجموعة الىت ي أسبوع�� باالختبار الروتيىف
 من قبل الجميع ولم يتم الحفاظ ع� التباعد الجسدي. 

ف أخرى للمقصورةقبل استخدام  • ي آخر أو مجموعة موس�قيني
ي الته��ة ( ةكون ج�دت، �جب أن موس��ت

هاز تنق�ة استخدام جفكر �ف
 (مثل الم�كروفونات).  تطه�ي المعداتو الهواء) لتع��ز تبادل الهواء بال�امل 

 العروض 
 ما لم �كن األداء أو الفعال�ة   19-لتقل�ل خطر انتشار كوف�د  توص�ات أفضل الممارسات الفعال�ات األصغر  �جب أن تتبع أي عروض •

ها أ��� من    فعالیة ضخمة ي مكان داخ�ي أو  ش  1,000(�ح�ف
ي الهواء الطلق)،    10.000خص �ف

�جب عل�ك اتباع وحينها  شخص �ف
 . توجيهات الفعال�ات الضخمة 

ي ترعاها لجميع العروض    بالنسبة • ي ال�مامات  �شدة باستخدام    يو�،  الصفوف من ر�اض األطفال حىت الثان��ة  مدارس  الىت
�ف

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/venues/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/
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�ن،   ي ال �مكن فيها ارتداء  األما�ن المغلقة من قبل جميع األشخاص الحا�ف ف أو المؤدين. بالنسبة للعروض الىت سواء المتفرجني
ي األداء وطاقم الم�ح الذين لديهم اتصال

ا    القناع، يو� �شدة باختبار جميع فناىف ا ع� األقل، بدء� ي األداء أسبوع��
وثيق بفناىف

 ساعة ع� األقل قبل التجمع األول لمجموعة اإلنتاج واستمرارە حىت نها�ة جدول األداء.  72من 

 

 عامةمجتمع المدر�ي والالد. تداب�ي التواصل مع 
 ير�ب اخت�ار كل ما ��ي  بما إرسال المعلومات إ� أول�اء األمور والطالب قبل بدء المدرسة ف�ما يتعلق �س�اسات المدرسة المتعلقة  �جب)

 ينطبق): 

ي  ،س�اسات العزل والحجر الص�ي  •  ___________ 19-كوف�د  لمرضالذين لديهم أعراض أو ر�ما تعرضوا   ع� الطالب ��ي الىت

 ___________ 19-لمرض كوف�د أفراد األ�ة لد�ه أعراض أو تعرض إذا كان الطالب أو أحد 19-كوف�دخ�ارات اختبار   •

ي المدرسة جهات •
 ___________ 19-كوف�د  لمرض ضأو تعرَّ  ا الطالب أعراض�  أظهر إذا  االتصال �ف

ل • ف  ___________ ك�ف�ة إجراء فحص األعراض قبل مغادرة الطالب إ� الم�ف

ي الداخل �ماماتلااستخدام ب ينصح �شدة •
 ___________ �ف

 ___________ العدوى ع� والس�طرةأهم�ة امتثال الطالب لس�اسات التباعد  •

ات  • امجتغي�ي  ___________ األخطارلتجنب خارج المنهج  واأل�شطةاأل�اد�م�ة   ال�ب

 ___________ واستصواب االتصال بالمدرسة عن بعد  للمدرسةس�اسات المدرسة المتعلقة ب��ارات أول�اء األمور  •

ي حاالت الطوارئ •
 ألول�اء األمور المتعددة خ�ارات االتصال  ها بما في ،أهم�ة تزو�د المدرسة بأحدث معلومات االتصال �ف

___________ 

   ___________________________________________________________________________أخرى:  •
 

 ي جميع المداخل العامة للمدرسة  وضع
وتوكول �ف  ع� صفحة عامة متصدرة ع� موقع المدرسة أو المنطقة التعل�م�ةو �سخة من هذا ال�ب

 . ي
وىف  اإلل��ت

  ي
ف والطالب بالس�اسات المتعلقة بالتباعد   وضع انظر �ف ي جميع أنحاء المدرسة لتذك�ي الموظفني

ي  �شدة  ُ�نصحو الالفتات �ف
استخدام   �ف

ي الداخل�مامات ال
 .ال�دين غسلوأهم�ة  �ف

 ا من أعراض كوف�د إذا كانالمدرسة الالفتات عند كل مدخل عام للمدرسة إلبالغ الزائ��ن بأنه ال �جب عليهم دخول  وضع  . 19-لديهم أ��

  ي �سبب وضع
ي حالة الحاجة لإلغالق ال�امل أو الجزىئ

 وتعم�مها.  19-كوف�د  محتملة من حاالت سلسلة خطة اتصال �ف

 ون�ة للمدرسة (�ي توف ، وما إ� ذلك) معلومات واضحة ومحدثة حول ساعات و  موقع ال��ب، المنافذ اإلل��ت وسائل التواصل االجتما�ي

ي   ،وس�اسات ال��ارة ،عمل المبىف 
ات �ف امجوالتغي�ي  ،�ماماتالوالمتطلبات المتعلقة باستخدام خارج المنهج  واأل�شطةاأل�اد�م�ة  ال�ب

 وغسل ال�دين.  ،والتباعد 

 نت الط ي حالة اإلصابة أو التعرض ،وأول�اء األمور  ،البتوجه المنافذ ع�ب اإلن�ت
ف �شأن ك�ف�ة االتصال بالمدرسة �ف  .والمعلمني
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 األساس�ةتداب�ي تضمن الوصول العادل للخدمات ه. 
  ال دا�ي لها ع� الطالب.  أخطار لضمان استمرار التعل�م دون  504  وخططالتعل�م الفردي لخطط  ةخطُوضعت 

ي بدا�ة العام الدرا�ي  •
ي بالمدرسة مع أول�اء األمور �ف

  المشا�لمعالجة للتأ�د من تتضمن هذە الخطة ط��قة لالتصال االستبا�ت
 المتعلقة بتعل�م الطفل وسالمته. 

، والتعد�الت ع� الفصل الدرا�ي الست�عاب  التعل�م عن ُبعد  504 وخططالتعل�م الفردي قد تتضمن التعد�الت ع� خطط  •
ي منطقة منفصلة مع عدد قل�ل من الطالب، أو نهج 

ف التعلم   مختلطاحت�اجات الطالب، والحضور إ� المدرسة �ف �جمع بني
 عد. عن بُ و داخل الفصل 

لصلة من قانون  لضمان امتثال سالمة الطالب لألحكام ذات ا 504 وخططخطط التعل�م الفردي الخطوات المتخذة لتعد�ل  •
 .  الوال�ة والقانون الف�درا�ي

  �و�رسال النموذج، وما إ ، ي �مكن تقد�مها عن ُبعد (ع� سب�ل المثال، �سج�ل الفصل الدرا�ي نقل الخدمات أو العمل�ات اإلدار�ة الىت
نت.   ذلك) ع�ب اإلن�ت

 

ي صفحات منفصلة 
 أي تداب�ي إضاف�ة غ�ي مدرجة أعالە �ف

 المستند. بهذا ترفق  �جب أن 
 

 �مكنك االتصال بالشخص التا�ي ألي أسئلة أو  
وتوكول:   تعل�قات حول هذا ال��

 ______________________________________________________________________ تصال: اال اسم جهة 

 ______________________________________________________________________ رقم الهاتف: 

 ______________________________________________________________________ تار�ــــخ آخر مراجعة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي إدارة الصحة العامة 
 مقاطعة لوس أنجلوس �ف

 أمر مسؤول الصحة 
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ي هذا المستند
 ملخص لإلجراءات المطل��ة الواردة �ف

 واحتواء   19-للوقا�ة من كوف�دتصف نهج المدرسة الشامل  19-البد أن �كون لدى المدرسة خطة احتواء، واستجابة، ومراقبة �شأن كوف�د
 . انتشارە داخلها 

 ض للمدارس  خطة أو بروتوكول لبدء  بما يتفق مع إرشادات إدارة الصحة العامة.  خطة إدارة التعرُّ
 ) ا عن أي سلسلة حاالت ي غضون  3خطة إلبالغ إدارة الصحة العامة فور�

ا).  14حاالت أو أ��� �ف  يوم�
  ي عمل�ات المدرسة المن 19-خطة أو بروتوكول لدمج اختبار كوف�د

ات�ج�ة ضمان  ظمة، ع� أن تصف ت�ف الخطة ع� أقل تقدير اس�ت
وس سارس ي مخالطتهم لمصاب بـف�ي

ف الذين تظهر عليهم األعراض أو من عرفوا أو �شتبه �ف إ�   2-كوف- وصول الطالب أو الموظفني
 االختبار. 

 ف بعدم القد . �جب أن تنص الخطة ع� إبالغ إدارة الصحة العامة بجميع نتائج االختبارات وم إ� العمل إذا كانوا مر�ف  إبالغ جميع الموظفني
ا بمرض كوف�د  . 19-أو خالطوا مصاب�

   تقد�م ، ي  كمامات ُ�طلب من أصحاب العمل عند الطلب، لالستخدام الطو�ي
ا دون أي تكلفة لموظ�ف وأجهزة تنفس طب�ة مناسبة ج�د�

ي الداخل وع� اتصال باآلخ��ن. 
 مدرستهم الذين �عملون �ف

  ف  �ــــعتوز وتوكول ع� جميع الموظفني  . �سخ من هذا ال�ب
 19-�جب إرسال المعلومات إ� أول�اء األمور والطالب قبل بدء المدرسة ف�ما يتعلق �س�اسات المدرسة �شأن الوقا�ة من كوف�د . 
  ي جميع المداخل العامة للمدرسة وضع

وتوكول �ف المنطقة التعل�م�ة  ع� صفحة عامة متصدرة ع� موقع المدرسة أو و �سخة من هذا ال�ب
ي 
وىف  . اإلل��ت

 ا من أعراض كوف�د  . 19-وضع الالفتات عند كل مدخل عام للمدرسة إلبالغ الزائ��ن بأنه ال �جب عليهم دخول المدرسة إذا كان لديهم أ��
  لضمان استمرار التعل�م دون أخطار ال دا�ي لها ع� الطالب 504وضع خطة لخطط التعل�م الفردي وخطط . 
  ًف  بالوال�ة، العامة الصحة مسؤول من  أمر  ع� بناء ي  جميع ع� يتعني

  أو 19-كوف�د  لـ ال�امل التطع�م ع� دل�ل إظهار  المدرسة موظ�ف
ي   األقل ع� واحدة مرة اختبارهم

 . األسب�ع �ف
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	ب. تدابير للسماح بالتباعد الموصى به وتقليل تزاحم الموظفين، والطلاب، والزائرين (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
	ج. تدابير تضمن السيطرة على العدوى (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
	 يُوصى بإجراء فحص الأعراض قبل دخول الطلاب، والزائرين، والموظفين إلى المدرسة، على أن يتضمن فحصًا للأعراض المحتملة لمرض كوفيد-19 وأي أعراض أخرى قد تظهر على الشخص. يمكن إجراء هذه الفحوصات عن بُعد (مثلاً باستخدام تطبيق رقمي) أو شخصيًا عند الوصول. ويمكن فحص درجة الحرارة باستخدام مقياس حرارة دون لمس عند الدخول، إذا أمكن، خاصة للزائرين الذين قد لا يكونون جزءًا من عملية فحص منزلي منتظم.
	 يجب إبلاغ فريق امتثال كوفيد-19 عن الطلاب، والموظفين، والزائرين الذين يظهرون نتائج إيجابية عند الدخول أو يبلغون عن الأعراض في أي وقت خلال اليوم الدراسي (انظر القسم "أ"). يحدد فريق الامتثال ما إذا كان يجب إخراج الشخص من المدرسة وفقًا لإرشادات إدارة الصحة العامة بشأن مسارات فحص الأعراض والتعرُّض في المؤسسات التعليمية. يقدم للطلاب الذين ظهرت نتيجة فحصهم إيجابية كمامة جراحية ما لم يكونوا مرتدين كمامات من معايير الحماية المناسبة وتجري مرافقتهم إلى مساحة عزل مُحددة مُسبقًا حيث يمكنهم البقاء حتى اتخاذ قرار بشأن إخراجهم من المدرسة واتخاذ ترتيبات لعودتهم إلى المنزل إذا اقتضت الحاجة.
	 وفقًا لمسارات فحص الأعراض والتعرُّض الصادرة عن إدارة الصحة العامة، يُخطر الطلاب، والموظفون، والزائرون الذين خالطوا شخصًا أظهر نتيجة إيجابية لأعراض يحتمل أنها لمرض كوفيد-19 بالمخالطة المحتملة. انظر الملحق T2: خطة إدارة التعرض للمراحل العمرية من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر. يجب أن يتضمن فحص البالغين وطلاب المدارس الإعدادية والثانوية سؤالًا حول أي مخالط في المنزل أو المدرسة أو أي مكان آخر خلال آخر 10 أيام جاءت نتيجة اختباره لمرض كوفيد-19 إيجابية.
	 يتعين على أي شخص يُفحص حول تعرضه مؤخرا والإبلاغ عن المخالطة بشخص مصاب أن يتم إدارته حسب التوجيه الوارد في الملحق T2: خطة إدارة التعرض للمراحل العمرية من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.
	 فكر في تنفيذ تدابير للحد من خطر العدوى بسبب زيارات الأشخاص من غير الموظفين والطلاب. قد تتضمن هذه التدابير ما يلي (يرجى اختيار كل ما ينطبق):
	 يجب على المدارس أن تحد من عدد الزوار والمتطوعين والأنشطة غير الأساسية والتي تتضمن منظمات أو مجموعات خارجية مع أشخاص لم يتلقوا اللقاح الكامل.
	 تسجيل الزائرين في سجل مخصص لذلك يتضمن الاسم، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني في حالة الحاجة إلى هذه المعلومات في المستقبل لأغراض تتبع المخالطين. إذا كان يجب أن يكون الزائر برفقة شخص آخر (على سبيل المثال، للمساعدة في الترجمة، أو لأن الزائر قاصر، أو لديه طلاب قاصرون)، يجب أيضًا تسجيل معلوماته في سجل الزائرين. __________
	 يفضل أن تقتصر حركة الزائرين قدر الإمكان داخل المدرسة على مناطق محددة مثل منطقة الاستقبال، أو الردهة، أو المكاتب، أو قاعات المؤتمرات، أو الاجتماعات، أو الحمامات لتقليل التفاعل غير الضروري مع أي مجموعات تعلم ثابتة. __________
	 يوصى بشدة إنما غير متطلب للزائرين الذين يصلون إلى المدرسة بارتداء كمامة في جميع الأوقات أثناء تواجدهم في المدرسة. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من عمر سنتين فما فوق. يجب على من أخبرهم مقدم رعايتهم الطبية بعدم ارتداء كمامة أن يضعوا واقٍ للوجه به حاجب يمتد من الحافة السفلية إلى تحت الذقن طالما تسمح حالتهم بذلك. يجب عدم استخدام الكمامات ذات الصمامات أحادية الاتجاه. لدعم سلامة موظفيك والزائرين، يُنظر في توفير كمامات للزائرين الذين يصلون بدونها. ومن أجل سلامة الزائرين، فضلاً عن جميع المتواجدين في المدارس، يُوصى، ولكنه غير مطلوب في هذا الوقت، أن يرتدي الزائرون طبقات إضافية من الكمامة أثناء وجودهم في الحرم المدرسي مثل الكمامة الجراحية (أو كمامة طبية) أو كمامة من الدرجة العليا للوقاية (على سبيل المثال كمامة KN95 أو جهاز التنفس N95). __________
	 يوصى بشدة بتنفيذ تدابير لتعزيز التهوية المثلى في المدرسة تتضمن ما يلي (يرجى اختيار كل ما ينطبق):
	 نقل التعلُّم الصفي، وتناول الوجبات، والأنشطة إلى أماكن خارجية إلى أقصى حد ممكن ووفقًا للطقس. ___________
	 التأكد من أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المدرسي في حالة جيدة. قبل إعادة فتح المدرسة، فكر في تقييمه من مهندس على دراية بإرشادات إعادة فتح المدارس ووفق توجيهات الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة، والتبريد، وتكييف الهواء. ___________
	 ضبط إعدادات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لزيادة معدل تبادل الهواء الداخلي/الخارجي ما لم تكن الظروف الخارجية غير مناسبة (حريق حديث، درجة حرارة خارجية مرتفعة جدًا، ارتفاع عدد حبوب اللقاح، إلخ). ___________
	 تركيب منظفات هواء محمولة عالية الكفاءة، إن أمكن. ___________
	 إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة خلال اليوم الدراسي إذا كان ذلك ممكنًا وإذا سمحت بهذا الظروف الخارجية. يجب الالتزام بمدونة قواعد السلامة من الحرائق الحالية التي تنص على إغلاق الأبواب المقاومة للحريق. ___________
	 ترقية مرشحات الهواء إلى كفاءة أعلى (يفضل الحد الأدنى من قيمة الإبلاغ عن الكفاءة-13 أو تقييم أعلى). ___________
	 نظراً للقدرة الكبيرة للغرف والأنشطة الشديدة الخطورة التي تجري في الصالة الرياضية، يشكل تحسين التهوية في الصالات الرياضية استراتيجية حاسمة للحد من خطر انتقال العدوى الفيروسية وتفشي المرض نتيجة للمنافسة عالية المخاطر. وقد يكون للاستخدام الاستراتيجي للمراوح لتحسين التبادل الجوي على المستوى الأدنى تأثيراً كبيراً في التخفيف من هذا الخطر. انظر أفضل الممارسات لتهوية صالة الجمباز للحصول على مزيد من التوجيه ________.
	 أخرى: ____________________________________________________________________________
	 يوصى بتنفيذ تدابير لضمان تعزيز التنظيف المناسب للمساحات، والأسطح، والأشياء في جميع أنحاء المدرسة. قد تتضمن هذه التدابير ما يلي (يرجى اختيار كل ما ينطبق):
	 وضع جدول للتنظيف لتجنب الاستخدام المفرط أو المنخفض لمنتجات التنظيف. ___________
	 تنظيف الحافلات وتعقيمها بالكامل يوميًا بعد نقل أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا، وتزويد السائقين بمناديل معقمة وقفازات للاستعمال الواحد لدعم تطهير الأسطح حسب الحاجة أثناء التنقل
	 قد تتاح مبردات المياه للاستخدام. لتقليل خطر الإصابة بداء الفيلقيَّات (مرض يتعلق بالتهاب رئوي شديد) والأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه، يجب اتخاذ خطوات للتأكد من أن جميع أنظمة المياه (على سبيل المثال، مبردات المياه والنوافير المزخرفة) آمنة للاستخدام بعد الإغلاق المطوَّل. يتضمن ذلك الشطف المناسب وقد يتطلب خطوات تنظيف إضافية (بما فيها التعقيم). راجع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لإعادة فتح المباني بعد الإغلاق المطوَّل أو التشغيل غير الكامل: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html. ___________
	 تُستخدم منتجات التنظيف الفعالة ضد كوفيد-19 (المدرجة في القائمة "N" المعتمدة من وكالة حماية البيئة) وفقًا لتعليمات المنتج. عندما لا تتوفر المطهرات المعتمدة من وكالة حماية البيئة، يمكن استخدام مطهرات بديلة (على سبيل المثال، يضاف 3/1 كوب من المبيض إلى جالون من الماء، أو محاليل كحولية بنسبة 70٪). لا تخلط مواد التبييض أو غيرها من منتجات التنظيف والتطهير معًا فقد يتسبب هذا في انبعاث أبخرة سامة قد يكون تنفسها شديد الخطورة. ___________
	 تدريب موظفي الحراسة وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن تنظيف وتطهير أسطح وأغراض المدارس على توجيهات الشركات المصنّعة والمتطلبات المؤقتة الطارئة للوقاية من كوفيد-19 لشعبة السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا للاستخدام الآمن وفقًا لما يقتضيه قانون المدارس الصحية، حسب الاقتضاء. ___________
	 تجهيز موظفي الحراسة وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن التنظيف والتطهير بمعدات الحماية الشخصية المناسبة، بما فيها القفازات، وواقي العين، وواقي الجهاز التنفسي وغيرها من معدات الحماية المناسبة وفق المنتج. ___________
	 الاحتفاظ بجميع منتجات التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال وتخزينها في مساحة يكون الوصول إليها مقيدًا. ___________
	 زيادة التهوية أثناء التنظيف والتطهير إلى أقصى حد ممكن. في حالة استخدام تكييف الهواء، استخدم الإعدادات التي تجلب الهواء النقي مع استبدال وفحص مرشحات الهواء وأنظمة الترشيح لضمان جودة الهواء المثلى. ___________
	 اتخاذ خطوات للتأكد من أن جميع شبكات المياه والمصارف آمنة للاستخدام بعد الإغلاق المطوَّل لتقليل خطر الإصابة بداء الفيلقيَّات والأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه. ___________
	 تطهير الحمامات، والردهات، وغرف الاستراحة، وصالات الانتظار، والمناطق المشتركة الأخرى وفق الوتيرة المبينة أدناه. يوصى بالتنظيف الروتيني بوتيرة لا تقل عن مرة يوميًا خلال فترات التشغيل مع إمكانية زيادة الوتيرة.
	o المكاتب الأخرى: ___________
	o المناطق الأخرى: ___________
	  تنفيذ تدابير للترويج لاستخدام جميع الموظفين، والطلاب، والزائرين الكمامات المناسبة عندما يكونون في الداخل/ مكان مغلق، في موازاة مع التوصيات من أمر مسؤول الصحة. يجب أن تتضمن هذه التدابير ما يلي (حدد كل ما ينطبق):
	 إبلاغ الموظفين، وأولياء الأمور، والطلاب بأنه يُنصح بشدة بارتداء الكمامات في الداخل، قبل بدء العام الدراسي وبشكل منتظم طوال العام الدراسي. ___________
	 يُنصح بشدة من جميع الطلاب في سن الثانية أو أكبر بأنه يُنصح ارتداء الكمامات في جميع الأوقات أثناء تواجدهم في مباني المدرسة، إلا أثناء الأكل، أو الشرب، أو القيام بأنشطة أخرى تمنع استخدامها. ___________
	 يُنصح بتوفير المعلومات للموظفين، وأولياء الأمور، والطلاب فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للكمامات، بما فيها الحاجة إلى غسل الكمامات أو استبدالها بعد الاستخدام كل يوم. ___________
	 يُنصح بوضع لافتات عند مدخل المدرسة، ومدخل مكاتب المدرسة، وفي جميع أنحاء مبنى المدرسة توضح وتنصح بالاستخدام السليم للكمامات. ___________
	 يشجع أولياء أمور الأطفال الأصغر سنًا، الذي يفضلون ارتداء الكمامة، على توفير كمامة ثانية للمدرسة كل يوم في حالة اتساخ الكمامة التي يرتديها الطفل بما يسمح بتغيير الكمامة خلال اليوم. ___________
	 يُجهز الموظفون المشاركون في أنشطة (مثل توفير العلاج الطبيعي أو المساعدة الشخصية لطلاب فرديين) بمعدات الحماية الشخصية المناسبة (القفازات، والكمامات، والأثواب وما إلى ذلك). ___________
	 يجب على المعلمين أو الموظفين الآخرين الذين يفضلون ارتداء الكمامات ولكنهم قلقون بشأن الحواجز المحتملة للتعليم الصوتي التفكير في الكمامات ذات المناطق الواضحة التي تجعل الشفاه والفم مرئيين. قد يفكرون أيضًا في استبدال درع الوجه بستارة في الأسفل
	 يوصى بتنفيذ تدابير لتعزيز غسل اليدين المتكرر من الموظفين، والطلاب، والزائرين قد تتضمن ما يلي (يرجى اختيار كل ما ينطبق):
	 منح الطلاب والموظفون فرصًا متكررة لغسل أيديهم لمدة 20 ثانية بالصابون، والفرك جيدًا بعد وضع الصابون، واستخدام المناشف الورقية (أو مناشف قماشية للاستعمال الواحد) لتجفيف اليدين جيدًا. ___________
	 تحديد فترات راحة متكررة للطلاب الأصغر سنًا لغسل اليدين، بما في ذلك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد اللعب في الهواء الطلق، وقبل وبعد أي نشاط جماعي. ___________
	 توجيه الموظفين ليكونوا مثالاً يحتذى لغسل اليدين المتكرر، ولا سيما في الصفوف الأدنى حيث يمثل وقت الحمام فرصة لتعزيز العادات الصحية ومراقبة غسل اليدين المناسب. ___________
	 توفير معقم يدين الكحول الإيثيلي (يحتوي على الإيثانول بنسبة 60% على الأقل) للطلاب والموظفين في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المدرسة حيث لا توجد مغسلة أو محطة متنقلة لغسيل اليدين (في الفصول الدراسية أو بالقرب منها، والغرف التي تقدم فيها خدمات الدعم، وغرف الموسيقى والفنون). يُفضل، بل ويجب، استخدام معقم يدين الكحول الإيثيلي في المدارس. لا يجب استخدام معقمات اليدين التي يمثل فيها كحول الأيزوبروبيل العنصر النشط الرئيسي في المدرسة، حيث إنه يسبب المزيد من التهيجات ويمتصه الجلد. ___________
	 قد يتسبب ابتلاع معقمات اليدين الكحولية في التسمم الكحولي. لا يجب إتاحة معقم اليدين بدون إشراف ويجب أن يستخدمه الأطفال دون سن التاسعة تحت إشراف الكبار. وقد أُبلغ أعضاء هيئة التدريس والموظفين بخطر الابتلاع وأن عليهم الاتصال بإدارة مكافحة السموم على الرقم 1222-222-800-1 إذا اعتقدوا بأن الطالب قد ابتلع معقم اليدين. ___________
	 توفير معقمات اليدين، والصابون والماء، والمناديل الورقية، وسلال القمامة، عند مدخل المدرسة أو بالقرب منه، وفي مكتب الاستقبال، وفي أي مكان آخر داخل مكان العمل أو في الخارج مباشرة حيث يكون للأشخاص تفاعل مباشر. ___________
	اعتبارات خاصة للفنون المسرحية/ فنون الأداء
	 فصول الموسيقى
	 يوصى بشدة بأن أي نشاط يتطلب من المشاركين إزالة كمامات الوجه الخاصة بهم لا يتم إلا كمجموعة إذا تم إجراء النشاط في الهواء الطلق.
	 يُسمح بالعزف على آلات النفخ في الداخل في بيئة جماعية مع الالتزام بإجراءات السلامة التالية:
	o ينصح بشدة لعازفي آلات النفخ بارتداء غطاء وجه معدل بشكل صحيح يسمح بالتلامس المباشر مع قطعة نفخ الآلة عند النفخ. خلال الفترات التي لا يمارس فيها الطلاب أو يؤدون نشاطًا، يُنصح عليهم التبديل إلى تغطية الوجه بالكامل.
	o يُنصح بشدة باستخدام أغطية الأجهزة أثناء العزف على آلات النفخ في الداخل.
	o يُنصح بشدة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أقدام بين أي أفراد يعزفون آلات نفخية وبين باقي المشاركين.
	o إجراء اختبار فحص أسبوعي على الأقل إما باختبار بي سي آر أو اختبار المضادات الدورية لجميع الأفراد الذين لا يتم تلقيحهم بالكامل ويشاركون في الممارسة أو الأداء الجماعي إذا كانت الأقنعة وأغطية الأجراس والمسافة مطبقة.
	 عند العزف على آلات النفخ في الهواء الطلق، ضع في اعتبارك استخدام أغطية لفتحات آلات النفخ، والكمامات المطورة التي تسمح بالاتصال المباشر بأبواق الآلة، والحقائب المصممة خصيصًا مع فتحات يدوية لأدوات النفخ، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة فعلية (يوصى بأن تكون 6 أقدام) بين الأفراد الذين يعزفون آلات النفخ والمشاركين الآخرين لتقليل انتشار القطيرات والهباء الجوي.
	 عند حدوث تعليم، أو تدريب، أو أداء جماعي في مزيج من الأماكن الداخلية والخارجية، ينصح بشدة بإجراء اختبار فحص أسبوعيًا على الأقل كما هو موضح أعلاه بالنسبة للأماكن الداخلية. إذا لم يتم تنفيذ الكمامات وأغطية الجرس والتباعد
	 بالنسبة للأنشطة التي ينتج عنها قطيرات تنفسية غزيرة، مثل الغناء، يوصى بشدة بزيادة المسافة بين الأفراد ومن ينخرطون في هذه الأنشطة في الخارج. يوصى بشدة بإجراء اختبار روتيني لجميع أعضاء المجموعة أسبوعيًا على الأقل إذا كان المطربون يتحدثون بدون أقنعة ودون تباعد جسدي موصى به أثناء وجودهم في الداخل.
	 استخدام وسادات ماصة لاستعمال واحد أو أوعية أخرى، حيثما أمكن، لجمع محتويات الصمامات اللعابية أو مفاتيح المياه والتخلص منها أو تنظيفها بشكل صحيح بعد الاستخدام.
	 فصول المسرح
	 يُنصح للطلاب والمدربين في فصول المسرح ارتداء كمامات في جميع الأوقات طالما كانوا في الداخل كما يوصى بزيادة التباعد إذا كان المشاركون يتحدثون (على سبيل المثال، الموجودون في ورشة عمل مسرحية).
	 يوصى بشدة بإجراء الاختبار الروتيني أسبوعيًا على الأقل لجميع المشاركين إذا لم يتم استخدام الكمامات ولم يتم الحفاظ على المسافة البدنية أثناء التمرين أو التمرين في الداخل.
	 فكر في إجراء تدريبات وعروض افتراضية أو خارجية بدلاً من إجرائها في الداخل. يُنصح بشدة بارتداء الكمامات طوال الوقت خلال الأنشطة الداخلية.
	 فصول الرقص
	 يُنصح بشدة بارتداء الطلاب والمدربين كمامات في جميع الأوقات في الداخل, قدر الامكان. 
	 بالنسبة للأنشطة التي تولد قطيرات تنفسية غزيرة مثل المجهود الثقيل، يوصى بشدة بزيادة التباعد بين الأشخاص وقصر هذه الأنشطة على المناطق المفتوحة فقط.
	 يوصى بشدة باختبار الفحص الروتيني أسبوعيًا على الأقل لجميع المشاركين إذا لم يتم استخدام الأقنعة ولم يتم الحفاظ على المسافة البدنية أثناء النشاط الداخلي.
	 تسجيل الموسيقى
	 يُسمح حاليًا بالغناء في أكشاك الصوت/ التسجيل وارتداء الكمامات في جميع الأوقات كما هو يُنصح به. كما يوصى بشدة بزيادة المسافة بين المطربين والآخرين في المقصورة، وبخاصة في حال عدم ارتداء قناع من قبل المنشد، نظرًا للكمية الكبيرة من القطيرات التنفسية التي تخرج في مساحة داخلية صغيرة نسبيًا ومحصورة.
	 يُسمح حاليًا بعزف آلات النفخ داخل مقصورة صوت مع وجود الآخرين في المقصورة. قم بالإشارة إلى القسم الخاص بالفصول الموسيقية أعلاه لتوصيات حول تحسين السلامة وتخفيف المخاطر عند عزف الآلات الموسيقية.
	 يمكن تسجيل موسيقى الآلات الجماعية الأخرى باستخدام مقصورة صوت. ومع ذلك، يٌنصح بشدة بالحفاظ على تباعد لا يقل عن 3 أقدام بين جميع الموسيقيين في جميع الأوقات ويُنصح بشدة بارتداء الكمامات كما هو الحال في جميع المساحات الداخلية الأخرى.
	 يوصى بشدة بالاختبار الروتيني أسبوعيًا على الأقل لجميع أعضاء المجموعة التي تشارك كشك التسجيل إذا لم يتم ارتداء الأقنعة من قبل الجميع ولم يتم الحفاظ على التباعد الجسدي.
	 قبل استخدام موسيقي آخر أو مجموعة موسيقيين أخرى للمقصورة، يجب أن تكون جيدة التهوية (فكر في استخدام جهاز تنقية الهواء) لتعزيز تبادل الهواء بالكامل وتطهير المعدات (مثل الميكروفونات).
	 العروض
	 يجب أن تتبع أي عروض توصيات أفضل الممارسات الفعاليات الأصغر لتقليل خطر انتشار كوفيد-19 ما لم يكن الأداء أو الفعالية فعالية ضخمة (يحضرها أكثر من 1,000 شخص في مكان داخلي أو 10.000 شخص في الهواء الطلق)، وحينها يجب عليك اتباع توجيهات الفعاليات الضخمة .
	 بالنسبة لجميع العروض التي ترعاها مدارس الصفوف من رياض الأطفال حتى الثانوية، يوصى بشدة باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة من قبل جميع الأشخاص الحاضرين، سواء المتفرجين أو المؤدين. بالنسبة للعروض التي لا يمكن فيها ارتداء القناع، يوصى بشدة باختبار جميع فناني الأداء وطاقم المسرح الذين لديهم اتصال وثيق بفناني الأداء أسبوعيًا على الأقل، بدءًا من 72 ساعة على الأقل قبل التجمع الأول لمجموعة الإنتاج واستمراره حتى نهاية جدول الأداء.
	د. تدابير التواصل مع المجتمع المدرسي والعامة
	 يجب إرسال المعلومات إلى أولياء الأمور والطلاب قبل بدء المدرسة فيما يتعلق بسياسات المدرسة المتعلقة بما يلي (يرجى اختيار كل ما ينطبق):
	 سياسات العزل والحجر الصحي، التي تسري على الطلاب الذين لديهم أعراض أو ربما تعرضوا لمرض كوفيد-19 ___________
	 خيارات اختبار كوفيد-19 إذا كان الطالب أو أحد أفراد الأسرة لديه أعراض أو تعرض لمرض كوفيد-19 ___________
	 جهات الاتصال في المدرسة إذا أظهر الطالب أعراضًا أو تعرَّض لمرض كوفيد-19 ___________
	 كيفية إجراء فحص الأعراض قبل مغادرة الطالب إلى المنزل ___________
	 ينصح بشدة باستخدام الكمامات في الداخل ___________
	 أهمية امتثال الطالب لسياسات التباعد والسيطرة على العدوى ___________
	 تغييرات البرامج الأكاديمية والأنشطة خارج المنهج لتجنب الأخطار ___________
	 سياسات المدرسة المتعلقة بزيارات أولياء الأمور للمدرسة واستصواب الاتصال بالمدرسة عن بعد ___________
	 أهمية تزويد المدرسة بأحدث معلومات الاتصال في حالات الطوارئ، بما فيها خيارات الاتصال المتعددة لأولياء الأمور ___________
	 أخرى: ___________________________________________________________________________ 
	 وُضعت خطة لخطط التعليم الفردي وخطط 504 لضمان استمرار التعليم دون أخطار لا داعي لها على الطالب.
	 تتضمن هذه الخطة طريقة للاتصال الاستباقي بالمدرسة مع أولياء الأمور في بداية العام الدراسي للتأكد من معالجة المشاكل المتعلقة بتعليم الطفل وسلامته.
	 قد تتضمن التعديلات على خطط التعليم الفردي وخطط 504 التعليم عن بُعد، والتعديلات على الفصل الدراسي لاستيعاب احتياجات الطلاب، والحضور إلى المدرسة في منطقة منفصلة مع عدد قليل من الطلاب، أو نهج مختلط يجمع بين التعلم داخل الفصل وعن بُعد.
	 الخطوات المتخذة لتعديل خطط التعليم الفردي وخطط 504 لضمان امتثال سلامة الطلاب للأحكام ذات الصلة من قانون الولاية والقانون الفيدرالي.
	 نقل الخدمات أو العمليات الإدارية التي يمكن تقديمها عن بُعد (على سبيل المثال، تسجيل الفصل الدراسي، وإرسال النموذج، وما إلى ذلك) عبر الإنترنت.
	أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة يجب أن ترفق بهذا المستند.
	أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة يجب أن ترفق بهذا المستند.
	أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة يجب أن ترفق بهذا المستند.
	يمكنك الاتصال بالشخص التالي لأي أسئلة أو  تعليقات حول هذا البروتوكول:
	يمكنك الاتصال بالشخص التالي لأي أسئلة أو  تعليقات حول هذا البروتوكول:
	يمكنك الاتصال بالشخص التالي لأي أسئلة أو  تعليقات حول هذا البروتوكول:
	ملخص للإجراءات المطلوبة الواردة في هذا المستند
	 لابد أن يكون لدى المدرسة خطة احتواء، واستجابة، ومراقبة بشأن كوفيد-19 تصف نهج المدرسة الشامل للوقاية من كوفيد-19 واحتواء انتشاره داخلها.
	 خطة أو بروتوكول لبدء خطة إدارة التعرُّض للمدارس بما يتفق مع إرشادات إدارة الصحة العامة.
	 خطة لإبلاغ إدارة الصحة العامة فورًا عن أي سلسلة حالات (3 حالات أو أكثر في غضون 14 يومًا).
	 يجب أن تنص الخطة على إبلاغ إدارة الصحة العامة بجميع نتائج الاختبارات. إبلاغ جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى أو خالطوا مصابًا بمرض كوفيد-19.
	 يُطلب من أصحاب العمل عند الطلب، للاستخدام الطوعي، تقديم كمامات وأجهزة تنفس طبية مناسبة جيدًا دون أي تكلفة لموظفي مدرستهم الذين يعملون في الداخل وعلى اتصال بالآخرين.
	 توزيع نسخ من هذا البروتوكول على جميع الموظفين.
	 يجب إرسال المعلومات إلى أولياء الأمور والطلاب قبل بدء المدرسة فيما يتعلق بسياسات المدرسة بشأن الوقاية من كوفيد-19.
	 وضع نسخة من هذا البروتوكول في جميع المداخل العامة للمدرسة وعلى صفحة عامة متصدرة على موقع المدرسة أو المنطقة التعليمية الإلكتروني.
	 وضع خطة لخطط التعليم الفردي وخطط 504 لضمان استمرار التعليم دون أخطار لا داعي لها على الطالب.
	 بناءً على أمر من مسؤول الصحة العامة بالولاية، يتعين على جميع موظفي المدرسة إظهار دليل على التطعيم الكامل لـ كوفيد-19أو اختبارهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.


