ما يجب فعله في حالة ظهور األعراض
شخص ما
على
ٍ

إن هذا المخطط ُمو َّجه للطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر بالمدارس ،ودور رعاية األطفال ،والمنضمين إلى أنشطة خارج المنهج.

إذا ظهر على أي شخص واحد أو أكثر من هذه األعراض:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

الح ّمى (≥ 100,4درجة فهرنهايت 38/درجة مئوية) أو نوبات ارتجاف
صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس
آالم في العضالت أو الجسم
فقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم
سعال (حديث ،أو متغير ،أو متفاقم)
غثيان ،أو قيء ،أو إسهال
شعور باإلعياء
التهاب الحلق
احتقان أو سيالن في األنف*

العزل في المنزل والخضوع الختبار كوفيد19-

إذا كانت األعراض غير متوافقة مع تلك المرتبطة
بمرض مزمن تم تشخيصه
تشخيص ُمحدَّد بديل من ُمق ّدِم
أو إذا لم يحصل على
ٍ
خدمات الرعاية الصحية

تبينت إيجابية إصابته
بكوفيد19-

تبينت سلبية إصابته
بكوفيد19-

أو لم يخضع لالختبار

الخضوع للعزل المنزلي

العودة إلى المدرسة ،ودار رعاية الطفل،
وممارسة األنشطة ،وذلك إذا:

يمكن لهذا الشخص العودة إلى المدرسة ،ودار رعاية األطفال ،واألنشطة بعد
مرور خمسة أيام منذ بدء ظهور األعراض عليه وذلك إذا:
 .1لم يكن يعاني من الح ّمى خالل الـ  24ساعة الماضية (دون الحصول على
دواء) و
 .2تحسنت األعراض بشك ٍل ملحوظ

 .1لم يكن يعاني من الح ّمى خالل الـ  24ساعة الماضية (دون
الحصول على دواء)
و
 .2تحسنت األعراض بشك ٍل ملحوظ

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على األفراد ارتداء كمامة عند اختالطهم باآلخرين بد ًءا
**
من اليوم السادس وحتى اليوم العاشر منذ بدء ظهور األعراض.

إذا استمرت األعراض ،فأعِد االختبار كل  48-24ساعة خالل خمسة
أيام على األقل بعد بدء ظهور األعراض.

يجب على ُمق ّدِمي خدمات رعاية األطفال مراجعة متطلبات الترخيص والمتطلبات ذات الصلة الواردة في Washington
 Administrative Code( ،WACالقانون اإلداري لوالية واشنطن) ،وااللتزام بها ،واتباع أي تدابير إضافية مطلوبة.

اتصل بالرقم
 DOH 820-229 August 4, 2022 Arabicلطلب هذه الوثيقة بتنسيق آخرِ ،
 .1-800-525-0127بالنسبة إلى العمالء الصم أو ضعاف السمع ،يُرجى االتصال بالرقم 711
( )Washington Relayأو مراسلة عنوان البريد اإللكتروني .civil.rights@doh.wa.gov

* إذا كان عمر الطفل أقل من عا َمين ويعاني فقط من احتقان أو سيالن األنف ،والذي يكون غير مصحوب بظهور
أعراض أخرى ،فال يلزم إجراء االختبار أو العزل .إذا تفاقمت األعراض التي يعاني منها الطفل أو استمرت لمدة
تزيد عن خمسة أيام ،فيجب اتباع اإلجراءات الموضحة في المخطط الخاص باألطفال الذين تزيد أعمارهم عن
عا َمين ،ويُوصى بشدة بالتواصل مع أحد ُمق ّدِمي خدمات الرعاية الصحية.
** إذا لم تتمكن من ارتداء كمامة مثبتة جيدًا على الوجه :فيجب أن تخضع للعزل المنزلي لمدة  10أيام كاملة.
يُرجى االطالع على إرشادات رعاية األطفال من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر للحصول على مزيد
من المعلومات.

بالتعرض
إشعارا
ماذا يجب أن تفعل إذا تلقيت
ُّ
ً
تعرضت لمخالطة شخص
أو تعتقد أنك َّ
مصاب بكوفيد19-
إن هذا المخطط ُمو َّجه للطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر بالمدارس ،ودور رعاية األطفال ،والمنضمين إلى أنشطة خارج المنهج.
❑متابعة الذهاب إلى المدرسة ،ودار رعاية الطفل ،وممارسة األنشطة.
التعرض للمخالطة.
❑مراقبة ظهور األعراض لمدة  10أيام بعد
ُّ
التعرض للمخالطة.
❑الحرص على الخضوع لالختبار في أقرب وقت ممكن بعد
ُّ
التعرض للمخالطة.
❑الحرص على ارتداء كمامة مثبتة جيدًا على الوجه لمدة  10أيام بعد
ُّ

بغض النظر عن حالة الحصول على اللقاح،
عليك استخدام اإلرشادات التالية:

نعم

تعرض للمخالطة في
هل تظهر األعراض على الشخص الذي َّ
التعرض؟
غضون  10أيام من
ُّ

متابعة الذهاب إلى المدرسة ،ودار رعاية الطفل،
واألنشطة

العزل في المنزل والخضوع
الختبار كوفيد19-
تبينت سلبية إصابته
بكوفيد19-

ال

تبينت إيجابية
إصابته بكوفيد19-

يمكنهم متابعة الذهاب إلى المدرسة ودار رعاية الطفل والمشاركة في جميع
األنشطة ،و:
❑الحرص على ارتداء كمامة مثبتة جيدًا على الوجه عند مخالطة اآلخرين
عرضين لإلصابة بمرض شديد بسبب كوفيد ،19-وذلك لمدة  10أيام
ال ُم َّ
التعرض للمخالطة.
بعد
ُّ
التعرض للمخالطة.
❑الحرص على الخضوع لالختبار في أقرب وقت ممكن بعد
ُّ
هل خضع الشخص المخالط الختبار الكشف عن اإلصابة بكوفيد19-؟

العودة إلى المدرسة،
ودار رعاية الطفل،
واألنشطة
يمكنهم العودة إلى المدرسة ،ودار
رعاية الطفل ،والمشاركة في جميع
األنشطة إذا:
 .1لم يكن يعاني من الح ّمى خالل الـ
 24ساعة الماضية (دون الحصول
على دواء) و
 .2تحسنت األعراض بشك ٍل ملحوظ
إذا استمرت األعراض ،فأعِد االختبار
كل  48-24ساعة خالل خمسة أيام
على األقل بعد بدء ظهور األعراض.

الخضوع للعزل
المنزلي
يمكن لهذا الشخص العودة إلى
المدرسة ،ودار رعاية األطفال،
واألنشطة بعد مرور خمسة أيام منذ
بدء ظهور األعراض عليه وذلك إذا:

نعم

تبينت إيجابية إصابته
بكوفيد19-

ال

تبينت سلبية إصابته
بكوفيد19-

 .1لم يكن يعاني من الح ّمى خالل
الـ  24ساعة الماضية (دون
الحصول على دواء) و
 .2تحسنت األعراض بشك ٍل ملحوظ
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على األفراد
ارتداء كمامة عند اختالطهم باآلخرين
بد ًءا من اليوم السادس وحتى اليوم
*
العاشر منذ بدء ظهور األعراض.

* إذا لم تتمكن من ارتداء كمامة مثبتة جيدًا على الوجه :فيجب أن تخضع للعزل المنزلي لمدة
 10أيام كاملة .يُرجى االطالع على إرشادات رعاية األطفال من رياض األطفال وحتى
الصف الثاني عشر للحصول على مزيد من المعلومات.

متابعة الذهاب إلى المدرسة ،ودار رعاية الطفل،
واألنشطة
يمكنهم متابعة الذهاب إلى المدرسة ودار رعاية الطفل والمشاركة في
جميع األنشطة ،و:
❑الحرص على ارتداء كمامة مثبتة جيدًا على الوجه عند مخالطة
عرضين لإلصابة بمرض شديد بسبب كوفيد ،19-وذلك
اآلخرين ال ُم َّ
التعرض للمخالطة.
لمدة  10أيام بعد
ُّ
التعرض.
❑يوصى بإعادة االختبار كل  48-24ساعة لمدة خمسة أيام بعد
ُّ
❑إذا ظهرت أعراض ،فيُرجى مراجعة الصفحة .1

