ر
التبية الدينية-األسئلة الشائعة

ما تحتاج إىل معرفته (كوفيد )19-
ر
ً
تعليما ً
ر
غت
الت تقدم
دينيا لألطفال داخلها خالل الساعات ر
يهدف هذا المستند بشأن األسئلة الشائعة حول التبية الدينية لمساعدة أماكن العبادة ي
يغت من متطلبات أمر مسؤول الصحة يف مقاطعة لوس أنجلوس وال يحل محلها ،كما أنه منفصل عن
المدرسية أو يف عطالت نهاية األسبوع ،وال ر
وص الصحة العامة بأن تراجع المجتمعات الدينية وتتبع توجيه
متطلبات مدارس صفوف رياض األطفال-المرحلة الثانوية العامة والخاصة .ت ي
أفضل الممارسات للمجتمعات الدينية وهذه األسئلة الشائعة لتقليل أخطار المخالطة وانتقال كوفيد 19-واألمراض األخرى الشبيهة باإلنفلونزا
داخلها.

 .1كيف ر
ينتش مرض كوفيد 19-؟
ر
رئيس من خالل قط رتات الجهاز
التنفس األخرى ،من شخص آلخر بشكل
الفتوس المسبب لـمرض كوفيد ،19-مثل أمراض الجهاز
ينتش ر
ي
ي
ر
يغت ،أو يسعل ،أو يضحك ،أو يصيح ،أو يمارس الرياضة،
الت يطلقها مصاب بـكوفيد 19-يف الهواء عندما يتنفس ،أو يتحدث ،أو ي
التنفس ي
ي
ليستنشقها آخرون ،أو تالمس أنوفهم ،أو أفواههم ،أو أعينهم.
ر
ينتش كوفيد 19-بسهولة أكت يف:
•
•
•

األماكن المغلقة الداخلية سيئة التهوية.
ر
الت يتخالط فيها العديد من األشخاص.
األماكن المزدحمة ي
أماكن المخالطة خاصة عندما يتحدث األشخاص (أو يتنفسون بشدة ) بقرب بعضهم البعض.

يزداد خطر إصابة الشخص بالعدوى كلما ر
اقتب من مصاب بكوفيد .19-كما قد تزيد األماكن المغلقة سيئة التهوية خطر اإلصابة بالعدوى ألن
ر
ر
وتنتش عت الهواء لمسافة قد تزيد عن  6أقدام ،بل قد تظل معلقة يف الهواء بعد مغادرة الشخص
الفتوس قد رتتكز
الت تحتوي عىل ر
القط رتات ي
ً
المصاب للغرفة .كما قد ر
الفتوس عن طريق لمسك سطح به قط رتات ثم لمس عينيك ،أو أنفك ،أو فمك ،إال أن هذا أقل شيوعا.
ينتش ر
يصاب البعض بالعدوى ر
وينشون كوفيد 19-دون ظهور أعراض عىل اإلطالق.

ينبغ تحديد مجموعات الطالب؟
 .2كيف
ي
صغتة ومتسقة قدر اإلمكان للحد من االنتشار إذا اكتشفت إصابة أي منهم.
وف مجموعات مستقرة
ر
يجب تجميع الطالب يف المساحة نفسها ي
يجب تجميع الطالب مع نفس المعلم قدر اإلمكان لتقليل االختالط ،مع اإلبقاء عىل الطالب من المتل نفسه يف المجموعة نفسها إىل الحد
ً
عمليا .إذا سمحت المساحة ،فكر يف الحفاظ عىل مسافة  3أقدام عىل األقل ربي الطالب من األرس المختلفة ومسافة  6أقدام ربي الطالب
الممكن
والمعلم.

 .3هل ُيسمح بالغناء ضمن ر
التبية الدينية؟
نعم ،لكن يجب تنفيذ إجراءات أمان إضافية .البد أن يستمر المعلمون والطالب ف ارتداء الكمامات ر
حت عندما يغنون ،أو ينشدون ،أو يشاركون
ي
ا
يف أنشطة مماثلة يف الداخل .يجب أن يكون ألي أداة نفخ أو أداة نحاسية يستخدمها معلم أو طالب غطاء للفتحة (من القماش مثل) لتقليل
والمدرسي االنتشار والحفاظ عىل
الرذاذ الجوي الخارج منها .عند الغناء ،أو اإلنشاد ،أو العزف عىل آالت النفخ يف الداخل ،يجب عىل الطالب
ر
مسافة ال تقل عن ً 12
قدما من بعضهم البعض .تأكد من وجود تهوية جيدة (راجع قسم التهوية يف توجيه أفضل الممارسات للمجتمعات الدينية
والمعلمي الحفاظ عىل مسافة  6أقدام من اآلخرين مع ارتداء
لمزيد من التفاصيل) .يف حالة الغناء واإلنشاد يف الهواء الطلق ،يجب عىل الطالب
ر
الكمامات ً
دائما.
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التبية الدينية-األسئلة الشائعة

ما تحتاج إىل معرفته (كوفيد )19-
الت يجب عىل مقدم خدمات ر
ر
التبية الدينية االستمرار يف اتخاذها؟
ي
 .4ما احتياطات مكافحة العدوى ي
توجد خطوات يجب عىل مقدم خدمات ر
المعلمي والطالب.
التبية الدينية اتخاذها لتقليل أخطار انتقال كوفيد 19-ربي
ر
ي

يىل:
يجب عىل جميع المشار ر
كي االمتثال لما ي
ر
ً
تلق التطعيم ،إذا كنت تبلغ من العمر  5عاما أو أكت ،ألن هذه أفضل طريقة للحماية من كوفيد.19-
•
ي
• ارتداء كمامة تناسبك ذات ترشيح جيد .كمامتك من أقوى أدواتك لحماية نفسك واآلخرين من كوفيد.19-
• تجنب األماكن المزدحمة .يعرضك التواجد يف الزحام ،خاصة يف الداخل ،لخطر أكت .اجتمع باآلخرين يف الهواء الطلق كلما أمكن ذلك.
وغتهم ،قدر اإلمكان،
• ممارسة التباعد .حافظ عىل مسافة  3أقدام عىل األقل ربي الطالب و 6أقدام عىل األقل ربي
المعلمي ،والطالب ،ر
ر
وأبعد عند الغناء ،أو اإلنشاد ،أو العزف عىل اآلالت النحاسية أو آالت النفخ.
• اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم مطهر اليدين بشكل متكرر ،ال سيما بعد التواجد يف األماكن العامة حيث يلمس العديد من
غت مغسولة.
بأيد ر
الناس األسطح .تجنب األكل ولمس وجهك ٍ
• البقاء ف المتل عند المرض ،ر
1
ر
حت لو كانت األعراض خفيفة .إذا كانت لديك أعراض كوفيد ، 19-استش الطبيب واخضع لالختبار.
ي
ً
ر
ر
يجب عىل األشخاص البقاء يف المتل وبعيدا عن اآلخرين حت يحصلوا عىل نتيجة اختبار كوفيد 19-الخاص بهم أو حت يختك مزود
ً
الخدمات بعدم إصابتك بكوفيد .19-إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد 19-إيجابية ،يجب أن ر
يلتموا بالعزل (البقاء يف المتل وبعيدا عن
اآلخرين).

ِّ
توفر دار العبادة ر
التبية الدينية يف منازل خاصة؟
 .5هل يمكن أن

بالتبية الدينية ف المنازل مع اتباع التوصيات الواردة ف هذه األسئلة الشائعة .ينصح بشدة ،إن أمكن ،بتقديم خدمات ر
نعم .يسمح ر
التبية الدينية
ي
ي
يف الهواء الطلق.

 .6هل يمكن لألطفال تناول الطعام والوجبات الخفيفة أثناء ر
التبية الدينية؟
والشب .لتقليل أخطار انتقال كوفيد 19-أثناء الوجبات عند إزالة الكمامات ،يجب أن يقترص تناول الطعام ر
نعم .يسمح باألكل ر
والشاب عىل
مساحة مخصصة منفصلة عن جميع األنشطة األخرى ،بما فيها ر
التبية الدينية .إذا أمكن ،يجب عىل األطفال إحضار طعامهم ر
ورسابهم وأن يبقوا
ً
عىل بعد  6أقدام عىل األقل من بعضهم البعض عند تناول الطعام .يظل األكل ف الهواء الطلق ر
أكت أمانا من األكل يف الداخل .إذا اضطر األطفال
ي
ً
إىل تناول الطعام يف الداخل ،يجب تعزيز تهوية المكان والحد من عدد األطفال الذين يتناولون الطعام معا يف وقت واحد عن طريق جعل هذا
ر
الشب ثم يعيدوا ارتداءها ً
وجتة فقط لتناول الطعام أو ر
فورا.
األمر عىل دفعات .يجب
تذكت الطالب بأال يزيلوا الكمامات إال لفتة ر
ر

1أعراض كوفيد -19-قد تظهر األعراض بعد ً 14-2
يوما من التعرض للفيروس وقد تشمل :حمى ،أو قشعريرة ،أو سعال ،أو ضيق /صعوبة في التنفس ،أو فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم ،أو التعب،
أو الرشح /احتقان األنف ،أو آالم العضالت أو الجسم ،أو الصداع ،أو التهاب الحلق ،أو الغثيان ،أو القيء ،أو السهال .ال تتضمن هذه القائمة جميع أعراض كوفيد 19-املحتملة .ال تظهر األعراض على
ً
مريضا.
بعض مصابي كوفيدُ .19-يرجى زيارة  ph.lacounty.gov/covidcareملعرفة املزيد حول ما يجب عليك فعله إذا كنت
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