اگر شخصی عالئم داشته باشد چه کاری
باید انجام داد
این روندنما برای مدارس  ،K-12مراکز مراقبت از کودکان و فعالیتهای فوق برنامه مرتبط با آنهاست.

اگر شخصی دارای یک یا چند مورد از عالئم زیر باشد:

❑	تب (برابر با یا بیشتر از  100.4درجه فارنهایت ( 38درجه سانتیگراد) یا لرز
❑ تنگی نفس یا مشکل در تنفس
❑ بدن درد یا دردهای عضالنی
❑ از دست دادن حس بویایی و چشایی بهتازگی
❑ سرفه (جدید ،تغییریافته یا درحال بدتر شدن)
❑ حالت تهوع ،استفراغ یا اسهال
❑ خستگی
❑ گلو درد
❑ گرفتگی یا آبریزش بینی*

جداسازی در خانه و انجام دادن آزمایش تشخیص COVID-19

اگر عالئم با بیماریهای مزمن تشخیصدادهشده
همخوانی نداشته باشد
یا ارائهدهنده خدمات درمانی تشخیص ندهد که او به
بیماری دیگری مبتال شده است

نتیجه آزمایش COVID-19
او مثبت شده است

نتیجه آزمایش کووید 19-او
منفی است

یا شخص آزمایش ندهد

جداسازی در خانه

در شرایط زیر ،شخص میتواند به مدرسه ،مرکز
مراقبت از کودکان و فعالیت موردنظر برگردد:

در شرایط زیر ،شخص میتواند بعد از گذشت پنج روز از تاریخ بروز اولین
عالئم ،به مدرسه ،مرکز مراقبت از کودکان یا فعالیت موردنظر برگردد:
 .1طی  24ساعت گذشته تب نداشته باشد (بدون مصرف دارو) و
 .2عالئم بیماری بهطور چشمگیری بهبود یافته باشد
بهعالوه ،افراد باید از روز ششم تا دهم در اطراف دیگران از ماسک استفاده
**
کنند.

.1عالئم تب طی  24ساعت گذشته از بین رفته باشد (بدون مصرف
دارو)
و
.2عالئم بیماری بهطور چشمگیری بهبود یافته باشد
درصورت ادامه داشتن عالئم ،حداقل از پنج روز بعد از شروع عالئم،
هر  24تا  48ساعت دوباره آزمایش دهید.

ارائهدهندگان خدمات مراقبت از کودکان باید الزامات صدور مجوز و Washington Administrative Code
( ،WACقوانین اداری واشنگتن) را مرور و هرگونه اقدام دیگری را که موردنیاز باشد رعایت کنند.

 DOH 820-229 August 4, 2022 Farsiبرای درخواست این برگه در قالبی دیگر ،با شماره
تلفن  0127-525-800-1تماس بگیرید .افراد ناشنوا یا دچار مشکالت شنوایی ،لطفا ً با شماره 711
( )Washington Relayتماس بگیرند یا به نشانی  civil.rights@doh.wa.govایمیل ارسال کنند.

* اگر کودک زیر دو سال داشته باشد و فقط احساس خستگی/آبریزش بینی داشته باشد و سایر عالئم را نداشته
باشد ،الزم نیست آزمایش دهد یا از دیگران جدا شود .اگر عالئم کودک تشدید شود یا بیش از پنج روز ادامه پیدا
کند ،دستورات موجود در روندنمای مربوط به کودکان باالی دو سال را رعایت کنید و شدیدا ً توصیه میشود با
ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی تماس بگیرید.
** اگر نمیتوانید از ماسکهای کیپ استفاده کنید :باید بهمدت  10روز کامل در خانه بمانید و خودتان را از دیگران
/K-12مراکز مراقبت از کودکان را ببینید.
جدا کنید .برای کسب اطالعات بیشتر ،راهنمای /K-12مراکز

اگر اعالن تماس پرخطر دریافت کردید یا فکر
میکنید درمعرض   COVID-19قرار گرفتهاید،
چه کاری باید انجام دهید؟
این روندنما برای مدارس  ،K-12مراکز مراقبت از کودکان و فعالیتهای فوق برنامه مرتبط با آنهاست.
❑همچنان به مدرسه ،مرکز مراقبت از کودکان و فعالیت موردنظر بروید.
❑بهمدت  10روز پس از برقراری تماس پرخطر ،عالئم بیماری خود را تحتنظر بگیرد.
❑باید بالفاصله بعد از برقراری تماس پرخطر آزمایش دهید.
❑باید بهمدت  10روز پس از برقراری تماس پرخطر از ماسک مناسب استفاده کنید.

صرفنظر از وضعیت واکسیناسیون،
از دستورالعملهای زیر استفاده کنید:

بله

آیا عالئم بیماری طی  10روز از زمان برقراری تماس
پرخطر در شخص بروز کرده است؟

جداسازی در خانه و انجام دادن
آزمایش تشخیص COVID-19

نتیجه آزمایش
کووید 19-او منفی
است

نتیجه آزمایش
 COVID-19او
مثبت شده است

خیر

ادامه دادن مدرسه ،مرکز مراقبت از کودکان و
فعالیتها
شخص همچنان میتواند به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود و در
همه فعالیتها شرکت کند و:
❑باید بهمدت  10روز پس از برقراری تماس پرخطر ،اطراف افرادی که
درمعرض خطر باالی ابتال به نوع شدید بیماری ناشی از COVID-19
هستند از ماسک مناسب استفاده کند.
❑باید بالفاصله بعد از برقراری تماس پرخطر آزمایش دهید.
آیا فردی که تماس پرخطر برقرار کرده آزمایش تشخیص  Covid-19انجام
داده است؟

برگشتن به مدرسه،
مرکز مراقبت از
کودکان و فعالیتها
در شرایط زیر ،شخص میتواند به
مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان
برگردد و در همه فعالیتها شرکت کند:
 .1طی  24ساعت گذشته تب نداشته
باشد (بدون مصرف دارو) و
.2عالئم بیماری بهطور چشمگیری
بهبود یافته باشد
درصورت ادامه داشتن عالئم ،حداقل
از پنج روز بعد از شروع عالئم ،هر
 24تا  48ساعت دوباره آزمایش
دهید.

بله

جداسازی در خانه
در شرایط زیر ،شخص میتواند
بعد از گذشت پنج روز از تاریخ
بروز اولین عالئم ،به مدرسه،
مرکز مراقبت از کودکان یا فعالیت
موردنظر برگردد:

نتیجه آزمایش COVID-19
او مثبت شده است

خیر

نتیجه آزمایش کووید 19-او
منفی است

 .1طی  24ساعت گذشته تب نداشته
باشد (بدون مصرف دارو) و
.2عالئم بیماری بهطور چشمگیری
بهبود یافته باشد
بهعالوه ،افراد باید از روز ششم
تا دهم اطراف دیگران از ماسک
*
استفاده کنند.

* اگر نمیتوانید از ماسکهای مناسب استفاده کنید :باید بهمدت  10روز کامل در خانه بمانید
/K-12مراکز
/مراکز
و خودتان را از دیگران جدا کنید .برای کسب اطالعات بیشتر ،راهنمای K-12
مراقبت از کودکان را ببینید.

ادامه دادن به فعالیتهای مدرسه ،مرکز مراقبت
از کودکان و سایر فعالیتها
شخص همچنان میتواند به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود و
در همه فعالیتها شرکت کند و:
❑باید بهمدت  10روز پس از برقراری تماس پرخطر ،اطراف
افرادی که درمعرض خطر باالی ابتال به نوع شدید بیماری ناشی
از  COVID-19هستند از ماسک مناسب استفاده کند.
❑توصیه میشود بهمدت پنج روز بعد از برقراری تماس پرخطر،
هر  24تا  48ساعت دوباره آزمایش دهد.
❑اگر عالئم در شخص بروز کرد ،به صفحه  1مراجعه کنید.

