
في مدارس أوهايو    COVID-19   ارشادات الحجر الصحي الجديدة ل

 يُمكن للموظفين و الطالب أن يكونوا في الفصل الدراسي "مع بقاء الكمامة" 

. و قد نفذت كولمبوس للصحة العامة .ارشادات الحجر الصحي يوم االثنين للمدارس   (ODH)  (أهايو  حدًث قسم الصحة في  

 CPH القضائي . هذا الخيار الجديد في المدارس في اختصاصهم

و توفير بديل أمن للحجر الصحي   COVID-19 و تتضمن تغييرات ارتداء الكمامة و االختبار لتقليل الفرصة من انتشار    

.المدرسة للطالب و الموظفين خارج   

 ستتبنى مدارس مدينة كولمبوس, بالتشاور مع كولمبوس للصحة العامة, ارشادات الحجر الصحي الجديدة الفعالة على الفور 

البيئة ذات الصلة . -للطالب و الموظفين الذين تم تحديدهم على أنهم على صلة وثيقة بالفصل أو المدرسة   

اخل بغض النظر عن حالة التطعيم أو الحجر الصحي .و سيسمح بطلب وضع الكمامة في الدستستمر مدارس مدينة كولمبوس 

تشرين االول .ما لم يُظهروا أي  29للطالب و الموظفين الذين هم في الحجر الصحي حالياً العودة الى المدرسة يوم الجمعة 

 أعراض .

:تتضمن هذين الخيارين   ODH  التغييرات من 

في المدرسة أو بيئة أخرى   COVID-19 ينطبق على المشاركين في الصف الذين تعرضوا ل    -استمرار ارتداء الكمامة    

 متعلقة في المدرسة 

أو بيئة ذات  المدرسة في  COVID-19 ينطبق على المشاركين في النشاطات الالمنهجية الذين تعرضوا ل –االختبار للعب    

 ذات صلة بالمدرسة .

:ركزت على مايلي   CPH الى باالضافة  

تنظيف االسطح و  التباعد االجتماعي ,–يجب ابقاء الكمامة و غيرها من استراتيجيات التخفيف من الصحة العامة  •

 و ما الى ذلك . ,التهوية

 . ساعة(  24خالل ) CPH   يجب  ان تستمر المدرسة باالبالغ عن جميع الحاالت ل  •

ال ينطبق الخيار الجديد على جهات االتصال التي تحدث خارج اطار المدرسة .يجب أن تستمر جهات االتصال التي  •

 خارج بيئة المدرسة أو االنشطة المتعلقة بالمدرسة في الحجر الصحي اذا لم يتم تلقيحها.تم الكشف عنها 

  انهم تعرضوا هؤالء االفراد الذين تم تحديديهم على–درسية تنطبق االرشادات أدناه فقط على جهات االتصال المباشر في بيئة م

بيئة ذات صلة بالمدرسة. –في الصف أو المدرسة   COVID-19  بشكل مباشر بحاالت ايجابية ل 

 

 

 



 

 

 تم تحديث ارشادات ادارة الصحة في أهايو :

 بقاء الكمامة 

 قد تظل جهات االتصال المباشر, بغض النظر عن التطعيم او الكمامة في بيئة  الفصل الدراسي اذا قاموا بمايلي : 

 يوماً بعد أخر تاريخ التعرض  14ارتداء الكمامة لمدة  •

 ينة كولمبوس في مطالبة الموظفين و الطالب بارتداء الكمامة داخل دستستمر مدارس م ظة:حيرجى مال ○

 ODH قبل  يوماً الماضية من 14,بما في ذلك فترة اهجميع مرافق

 COVID-19 .الذاتية , أو المراقبة من قبل الوالدين العراض  –المراقبة  •

 بغض النظر عن متسوى)  COVID-19العزل و الخضوع الى االختبار اذا بدات لديهم أعراض  لها عالقة    •

( .خطورتها                 

بشكل مباشر لفرد )أفراد( لديه حالة ايجابية لالفراد الذين تم تحديدهم على أنهم تعرضوا و   COVID-19 االتصال المباشر ب 

.COVID-19 مؤكدة ل 

ان  مسؤولية االباء و الطالب مراقبة االعراض,اذا شاهدت الممرضات/ موظفو المدرسة طفالً تظهر عليه االعراض, فعليهم 

 التصرف وفق لذلك . 

 االختبار للعب 

في المشاركة في االنشطة الالمنهجيه اذا قاموا بمايلي  بدون أعراض  قد تستمر جهات االتصال  

ع , )يشمل ذلك :المواصالت,غرف تبديل المالبس, الجلوس /الوقوف على الخط قدر المستطاالكمامة  ارتداء  •

 . (الجانبي,و في أي وقت لن تتعارض الكمامة مع التنفس, أو النشاط,أو يخلق خطراَ على السالمة

 .COVID-19االختبار المبدئي لالشعار للتعرض ل   •

 .اذا كانت سلبية ,فسيتم اختبارهم خارج الحجر الصحي .   7 – 5قم باجراء االختبار مرة ألخرى في االيام  •

SARS-CoV-2 (PCR or antigen) /يجب مراقبتها.  أن االختبارات المشار اليها أعاله هي اختبارات   المالحظة:يرجى    

. منزلياً بدون وصفة طبية يتم اجراءه بدون مراقب -حمايتها من قبل شخص ما و ال يمكن أن تكون اختباراً   

 للحصول على معلومات اضافية يرجى زيارة : 

• Columbus Public Health     

• Department of Health Ohio 

• CCS Health Hub     

### 

https://www.columbus.gov/publichealth/
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home

