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Abbyمدرسةفيموظفیناوعائالتنا Kelley:

منطقةمع عودتنا من العطلة، ومع بدء انتشار فیروس كورونا ومتحور األمكرون الجدید محلًیا ، أجریت  بعض التغییرات على بروتوكوالت وتوقعات
Abbyمدرسة kelly foster charter.تموالتي،وعائالتناوموظفیناطالبناوسالمةصحةأجلمنالمحدثة،البروتوكوالتھذهوضعتمالعامة
وإدارة)CDC(األمراضعلىالسیطرةمراكزو)DESE(والثانوياالبتدائيالتعلیمقسممنالممارساتأفضلوتوصیاتإرشاداتخاللمنتحدیثھا
وھي2021أغسطسفيسابًقاإصدارھاتمالتيAKFCSلمدرسةالتابعةالصحةبروتوكوالتمحلاإلرشاداتھذهتحل).DPH(العامةالصحة

ساریة المفعول على الفور.
نتیجةكانتإذاالمدرسةخارجالموظف/الطالبفیھایكونأنیجبالتياألیامعددمنیقلل،CDCوDESEمعیتماشىالذي،المحدثالتوجیھھذا

اختبار فیروس كورونا  إیجابیة. نطلب من جمیع أعضاء مجتمعنا تحمل المسؤولیة الشخصیة للحفاظ على سالمة الجمیع. إذا كنت مریًضا وظھرت علیك
أعراض ، یرجى البقاء في المنزل بغض النظر عن مدة التوجیھ. یشعر بعض الناس بالتحسن بعد بضعة أیام ویمكن أن یعودوا في الیوم السادس ؛ قد یحتاج

،AKFCSصحةعلىللحفاظمجتمعناأعضاءجمیعتعاونإلىسنحتاجوتوجیھاتمجردھياإلرشاداتھذهللتعافي.إضافيوقتإلىاآلخرالبعض
خاصة في األسابیع القلیلة القادمة.

التغییر الشامل في التوجیھ:

كانت/كانإذافقطالسادسالیومفيالمدرسةإلىللعودةكاملةأیام5لمدةالمنزلفيكورونابفیروسإصابتھمثبتتالذینوالطالبالموظفونیظلأنیجب
كورونالفیروساإلیجابییناألفرادعلىیجباألخرى.األعراضجمیعفيتحسنًاوأظھرالمضادة)األدویة(بدوناألقلعلىساعة24لمدةالحمىمنخالیة

والذین تناقصت أعراضھم أو انعدمت, ارتداء الكمامات لمدة خمسة أیام إضافیة،سواء داخل المبنى أو خارجھ بما في ذلك وقت االستراحة. * یعد ھذا تغییًرا عن
الصحي.الحجرفيأیام10تتطلبكانتالتيالسابقةاإلرشادات

أعراضتشملقد COVID-19 ( الحصرالالمثالسبیلعلى ):

• قشعریرةأوأعلى)أوفھرنھایتدرجة100.0(حمى

• التنفسضیقأوالتنفسصعوبة

• الشمأوالتذوقحاسةفقدان

• الجسمفيآالمأوالعضالتفيآالم

• المزمنالسعالمثل،معروف)آخربسبب(لیسالسعال

• أخرىأعراضمعیترافقعندما،الحلقالتھاب

• أخرىأعراضمعیترافقعندماواإلسھالوالقيءالغثیان



• أخرىأعراضمعیترافقعندماصداع

• أخرىأعراضمعیترافقعندمااإلرھاق

• أخرىأعراضمعیترافقعندماالحساسیة)مثل،معروفةأخرىأسباببسبب(لیسسیالنھأواألنفاحتقان

؟AKFCSموظفأواألعراض؟ھذهمنیعانيتلمیذيكانلوماذا
ھذه األعراض البقاء في المنزل واالتصال بطبیب الرعایة األولیة للحصول على مزیدیجب على الطالب / الموظفین الذین یعانون من أي من•

من التعلیمات ، والتي قد تشمل الحصول على اختبار فیروس كورونا. یرجى إبالغ ممرضة ومعلم الطالب عن طریق البرید اإللكتروني أو
المواردمكتبومشرفھمإخبارAKFCSموظفيعلىیجبالغیاب.سببإعالنوالطالبیتغیبعندماالمدرسةفياالستقبالبمكتباالتصال
البشریة.

أو تم إرسالھ إلى المنزل من المدرسة مع ظھور األعراض المذكورة أعاله ،إذا احتاج الطالب إلى البقاء في المنزل بسبب المرض•
فسوف تنصحك ممرضة المدرسة بناًء على قائمة فحص األعراض أعاله فیما إذا كنت بحاجة إلى االتصال بطبیب الرعایة األولیة

المدرسة.إلىالعودةقبلاآلخرالتشخیصأو/واالختبارCOVID-19بخصوصبكالخاص

ومراجعتھا من قبل ممرضة المدرسة قبل إعادة القبول في المدرسة. إذایجب استالم النتیجة السلبیة للطالب أو أي تشخیص آخر•
المنزلفيیظلأنفیجب،أعالهالمذكورةاألعراضمنأيمنیعانيولكنھ،COVID-19لـسلبياختبارالطالبلدىكان
طبیةوصفةتستلزمالالتياألدویةاستخدامدون،األقلعلىساعة24لمدةالحمىمنخالًیاویصبحاألعراضتتحسنحتى

)OCT(مثلالحمىلتقلیلأدویةAdvilأوMotrinأوTylenol.

أو اتصلت بطبیب الرعایة األولیة للحصول على تشخیص آخر ، فیمكن للطالب الذینإذا اختارت العائالت عدم إجراء اختبار فیروس كورونا•
فيالحمىمنخالیًاالطالبوكاناألعراضتحسنتلطالمااألعراض،بدءمنكاملةأیام5بعدالمدرسةإلىالرجوعاألعراضعلیھمظھرت

الحمى.لتخفیفطبیةوصفةتتطلبالالتياألدویةاستخدامدون،األقلعلىساعة24

شخص ما في منزلي مصاب بفیروس كورونا ، ماذا أفعل اآلن؟بالمصاب ، ماذا نفعل اآلن؟جسدي قریبنحن على اتصال

فیجب،19كوفیداختبارنتائجوینتظرأعراضعلیھظھرتأوالمدرسةخارجمصاببشخصاتصلأنھعلىأسرتكأفرادأحدتحدیدتمإذا•
علیك تطبیق  الحجر الصحي في المنزل حتى تلقي نتیجة كوفید السلبیة. یجب عدم إرسال الطالب إلى المدرسة أثناء انتظار نتائج االختبار. ستحدد
ھذه النتائج خطواتك التالیة ؛ ما إذا كان یجب علیك االستمرار في الحجر الصحي (الذي سیشمل جمیع أفراد األسرة) أو إذا كان بإمكانك استئناف

األنشطة العادیة ، مع البقاء على درایة بأي أعراض تتطور.

Abbyتستطیعال• Kelley FosterبروتوكولفيالطالباختبارTest & Stayقریبةاتصالجھةأنھمعلىتحدیدھمتمإذا
خارج المدرسة.بشخص  مصاب

و الذین ال یعانون من أي أعراض من التعرف علیھم على أنھم باتصال قریبیتم إعفاء الطالب / الموظفین الذین تم تلقیحھم  بالكامل•
من شخص حامل للفیروس



إذا مرض طالب / موظف أثناء وجوده في المدرسة ، فسیتم اتخاذ الخطوات التالیة:•
COVIDاختباربرنامجفيتسجیلھیتمولم،المدرسةفيوجودهأثناءأعالهالمذكورةلألعراضمفاجئإظھارفيالموظف/الطالببدأإذا•

الوصي ، فسیتم االتصال بجھة. إذا لم نتمكن من الوصول إلى ولي األمر /على الفورالستالمھفي المدرسة ، فسیتم استدعاء الوالد / الوصي
اتصال الطوارئ.

االتصالمندقیقة30غضونفيالتلمیذاصطحابفیجب،إیجابیةبالتلمیذالخاصةكورونافیروساختبارنتیجةكانتإذااألوصیاء:/آلباء
تحدیدوتمالطوارئارقاممناتصالأيإلىالتوصلیمكنالأو/ودقیقة30غضونفيالتلمیذاصطحابیتملمإذاالمدرسة.ممرضةمن
UMassمركزإلىاإلسعافسیارةبواسطةالطالبنقلفسیتم،بسرعةتتدھورللطالبالصحیةالحالةأنالمدرسةممرضةقبلمن

MemorialالطبيAve (55 lakes) Ave N., Worcester.(والعالج.النقلنفقاتجمیعمسؤولیةالوصي/األمروليیتحمل

فیروس كورونا داخل المدرسة ، یمكن لممرضات المدرسة إعطاء  اختبار ھذا للفردإذا كان التلمیذ/ والموظف مسجالً في برنامج اختبار•
المریض باستخدام اختبار مستضد سریع.

، فیجب علیھم ترك المدرسة على الفور واتباع اإلرشادات التي تصلإذا كانت نتیجة اختبار التلمیذ / طاقم العمل إیجابیة•
منخالیینالموظفون/الطالبوكاناألعراضخفتإذاالسادسالیومفيوالعودة،المدرسةخارجاألقلعلىأیام5إلى

ساعة.24لمدةطبیة)وصفةتستلزمال(التياألدویةاستعمالبدونالحمى

السریع سلبیة ، فقد یظل الفرد مطالًبا بالعودة إلى المنزل مقابلإذا كانت نتائج الطالب / فریق العمل لإلختبار المستضد•
العودة إلى الفصل اعتماًدا على شدة األعراض. سیتم اتخاذ ھذا القرار من قبل ممرضة المدرسة.

اختبار فیروس كورونا الخاص بنا ، یرجى القیام بذلك من خاللإذا كنت ترغب في تسجیل الطالب / الموظف  في برنامج•
pleaseالرابطھذاعلىالضغط do so here.

تم تحدید تلمیذي على أنھ قد كان على اتصال جسدي قریب  بشخص ما في المدرسة. ماذا بعد؟

برنامجفيومسجالًالمدرسةبیئةفيCOVIDلـإیجابيبفردوثیقةاتصالجھةأنھعلىبكالخاصالطالبتحدیدتمإذا•
TESTلـCOVIDاختبار & STAY،بعدأیام5لمدةصباحكلاختبارهوسیتمالمدرسةفيالبقاءفيالطالبیستمرفقد

تاریخ آخر تعرض.

على أنھم جھة اتصال قریبة من الشخص المصاب وسیتم منحھم خیار التسجیلسیتم إخبار أولیاء األمور/ األوصیاء إذا تم تحدید تالمیذھم•
في برنامج االختبار المدرسي إذا لم یفعلوا ذلك من قبل.

مندقیقة30غضونفيالمدرسةمنالطالباصطحابفیلزم،المدرسيكورونافیروساختباربرنامجفياالشتراكعدماخترتإذا•
المدرسةممرضةإلىسلبیةاختبارنتیجةارسالمعالسادسالیومفيوالعودة،كاملةأیام5لمدةالمدرسةخارجوالبقاءالھاتفیةالمكالمة

قبل إعادة القبول.

اختبار فیروس كورونا  الخاص بنا ، یرجى القیام بذلك من خاللإذا كنت ترغب في تسجیل الطالب / الموظف  في برنامج•
pleaseالرابطھذاعلىالضغط do so here.

تم تحدید تلمیذي على أنھ قد كان على اتصال جسدي قریب  بشخص ما خارج  المدرسة. ماذا بعد؟

إذا كان الطالب على اتصال قریب  بفرد خارج المدرسة والذي كانت نتیجة اختباره  لفیروس كورونا  إیجابیة ، ولم یتم إعفاؤه من

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null


إرشادات االتصال المباشر ، فیجب على الطالب البقاء في المنزل. سیُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة في الیوم السادس من بعد
االتصال الجسدي بالفرد اإلیجابي ، فقط إذا تم استیفاء المعاییر التالیة:

(یحتاجالمنزليCOVIDاختبارأو،سلبًیاPCRاختبارویتلقىلھاتصالآخربعدذلكبعدأوالخامسالیومفيالطالباختباریتم●
االختبار المنزلي إلى تحدید اسم الطالب وتاریخ المسحة ، ثم التقاط الصورة) والتي یتم تقدیمھا إلى ممرضة المدرسة.

بشكل مستمر للفرد اإلیجابي.لم یتعرض الطالب●
.COVID-19لـأعراضأيالطالبعلىیظھرلم●
التعرض.بعدأیام10لمدةاألعراضلمعرفةالمنزلفيیومًیاالطالبفحصیتم●

Abbyتستطیعال Kelly FosterبروتوكولفيالطالباختبارTest & Stayمعقریبةاتصالجھةأنھمعلىتحدیدھمتمإذا
شخص مصاب خارج المدرسة.

فيالتغییراتبجمیعبإبالغكمسنقوم.CDCوDPHوDESEمنالمستمرةوالتوجیھاتالتوصیاتبسببللتغییرالسیاساتھذهتخضع
أسرع وقت ممكن.

نشكرك على تعاونك وصبرك وتفانیك في دعم جھودنا للحفاظ على السالمة والعافیة في مدارسنا. نستمر في تقدیم الدعم لك ونحن جاھزون
لإلجابة على أي أسئلة و / أو مخاوف و / أو تقدیم توضیح في أي وقت.

ext;3604;508-854-8400االبتدائیة،المدرسة،ممرضةجوبیرتمیلیسا
ext;2504;508-854-8400،اإلعدادیةالمدرسةممرضة،ستریكرأرییل
ext;4606;508-854-8400،الثانویةالمدرسةممرضة،رامیریزسارة


