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عائالتنا و موظفينا في مدرسة :Abby Kelley

مع عودتنا من العطلة ،ومع بدء انتشار فيروس كورونا ومتحور األمكرون الجديد محليًا  ،أجريت بعض التغييرات على بروتوكوالت وتوقعات منطقة
مدرسة  Abby kelly foster charterالعامة .تم وضع هذه البروتوكوالت المحدثة ،من أجل صحة وسالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا  ،والتي تم
تحديثها من خالل إرشادات وتوصيات أفضل الممارسات من قسم التعليم االبتدائي والثانوي ( )DESEو مراكز السيطرة على األمراض ( )CDCوإدارة
الصحة العامة ( .)DPHتحل هذه اإلرشادات محل بروتوكوالت الصحة التابعة لمدرسة  AKFCSالتي تم إصدارها ساب ًقا في أغسطس  2021وهي
سارية المفعول على الفور.
هذا التوجيه المحدث  ،الذي يتماشى مع  DESEو  ، CDCيقلل من عدد األيام التي يجب أن يكون فيها الطالب  /الموظف خارج المدرسة إذا كانت نتيجة
اختبار فيروس كورونا إيجابية .نطلب من جميع أعضاء مجتمعنا تحمل المسؤولية الشخصية للحفاظ على سالمة الجميع .إذا كنت مريضًا وظهرت عليك
أعراض  ،يرجى البقاء في المنزل بغض النظر عن مدة التوجيه .يشعر بعض الناس بالتحسن بعد بضعة أيام ويمكن أن يعودوا في اليوم السادس ؛ قد يحتاج
البعض اآلخر إلى وقت إضافي للتعافي .هذه اإلرشادات هي مجرد توجيهات و سنحتاج إلى تعاون جميع أعضاء مجتمعنا للحفاظ على صحة ، AKFCS
خاصة في األسابيع القليلة القادمة.
التغيير الشامل في التوجيه:
يجب أن يظل الموظفون والطالب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في المنزل لمدة  5أيام كاملة للعودة إلى المدرسة في اليوم السادس فقط إذا كان  /كانت
خالية من الحمى لمدة  24ساعة على األقل (بدون األدوية المضادة) وأظهر تحسنًا في جميع األعراض األخرى .يجب على األفراد اإليجابيين لفيروس كورونا
والذين تناقصت أعراضهم أو انعدمت ,ارتداء الكمامات لمدة خمسة أيام إضافية،سواء داخل المبنى أو خارجه بما في ذلك وقت االستراحة * .يعد هذا تغييرًا عن
اإلرشادات السابقة التي كانت تتطلب  10أيام في الحجر الصحي.

):على سبيل المثال ال الحصر(  COVID-19قد تشمل أعراض
حمى ( 100.0درجة فهرنهايت أو أعلى) أو قشعريرة •
صعوبة التنفس أو ضيق التنفس •
فقدان حاسة التذوق أو الشم •
آالم في العضالت أو آالم في الجسم •
السعال (ليس بسبب آخر معروف)  ،مثل السعال المزمن •
التهاب الحلق  ،عندما يترافق مع أعراض أخرى •
الغثيان والقيء واإلسهال عندما يترافق مع أعراض أخرى •

صداع عندما يترافق مع أعراض أخرى •
اإلرهاق عندما يترافق مع أعراض أخرى •
احتقان األنف أو سيالنه (ليس بسبب أسباب أخرى معروفة  ،مثل الحساسية) عندما يترافق مع أعراض أخرى •

ماذا لو كان تلميذي يعاني من هذه األعراض؟ أو موظف AKFCS؟
• يجب على الطالب  /الموظفين الذين يعانون من أي من هذه األعراض البقاء في المنزل واالتصال بطبيب الرعاية األولية للحصول على مزيد
من التعليمات  ،والتي قد تشمل الحصول على اختبار فيروس كورونا .يرجى إبالغ ممرضة ومعلم الطالب عن طريق البريد اإللكتروني أو
االتصال بمكتب االستقبال في المدرسة عندما يتغيب الطالب و إعالن سبب الغياب .يجب على موظفي  AKFCSإخبار مشرفهم و مكتب الموارد
البشرية.

•إذا احتاج الطالب إلى البقاء في المنزل بسبب المرض أو تم إرساله إلى المنزل من المدرسة مع ظهور األعراض المذكورة أعاله ،
فسوف تنصحك ممرضة المدرسة بنا ًء على قائمة فحص األعراض أعاله فيما إذا كنت بحاجة إلى االتصال بطبيب الرعاية األولية
الخاص بك بخصوص  COVID-19االختبار و  /أو التشخيص اآلخر قبل العودة إلى المدرسة.

•يجب استالم النتيجة السلبية للطالب أو أي تشخيص آخر ومراجعتها من قبل ممرضة المدرسة قبل إعادة القبول في المدرسة .إذا
كان لدى الطالب اختبار سلبي لـ  ، COVID-19ولكنه يعاني من أي من األعراض المذكورة أعاله  ،فيجب أن يظل في المنزل
حتى تتحسن األعراض ويصبح خاليًا من الحمى لمدة  24ساعة على األقل  ،دون استخدام األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية
( )OCTأدوية لتقليل الحمى مثل  Advilأو  Motrinأو .Tylenol

•إذا اختارت العائالت عدم إجراء اختبار فيروس كورونا أو اتصلت بطبيب الرعاية األولية للحصول على تشخيص آخر  ،فيمكن للطالب الذين
ظهرت عليهم األعراض الرجوع إلى المدرسة بعد  5أيام كاملة من بدء األعراض ،لطالما تحسنت األعراض وكان الطالب خاليًا من الحمى في
 24ساعة على األقل  ،دون استخدام األدوية التي ال تتطلب وصفة طبية لتخفيف الحمى.
نحن على اتصال جسدي قريب بالمصاب  ،ماذا نفعل اآلن؟ شخص ما في منزلي مصاب بفيروس كورونا  ،ماذا أفعل اآلن؟
• إذا تم تحديد أحد أفراد أسرتك على أنه اتصل بشخص مصاب خارج المدرسة أو ظهرت عليه أعراض وينتظر نتائج اختبار كوفيد  ، 19فيجب
عليك تطبيق الحجر الصحي في المنزل حتى تلقي نتيجة كوفيد السلبية .يجب عدم إرسال الطالب إلى المدرسة أثناء انتظار نتائج االختبار .ستحدد
هذه النتائج خطواتك التالية ؛ ما إذا كان يجب عليك االستمرار في الحجر الصحي (الذي سيشمل جميع أفراد األسرة) أو إذا كان بإمكانك استئناف
األنشطة العادية  ،مع البقاء على دراية بأي أعراض تتطور.

• ال تستطيع  Abby Kelley Fosterاختبار الطالب في بروتوكول  Test & Stayإذا تم تحديدهم على أنهم جهة اتصال قريبة
بشخص مصاب خارج المدرسة.
•يتم إعفاء الطالب  /الموظفين الذين تم تلقيحهم بالكامل و الذين ال يعانون من أي أعراض من التعرف عليهم على أنهم باتصال قريب
من شخص حامل للفيروس

•إذا مرض طالب  /موظف أثناء وجوده في المدرسة  ،فسيتم اتخاذ الخطوات التالية:
• إذا بدأ الطالب  /الموظف في إظهار مفاجئ لألعراض المذكورة أعاله أثناء وجوده في المدرسة  ،ولم يتم تسجيله في برنامج اختبار COVID
في المدرسة  ،فسيتم استدعاء الوالد  /الوصي الستالمه على الفور .إذا لم نتمكن من الوصول إلى ولي األمر  /الوصي  ،فسيتم االتصال بجهة
اتصال الطوارئ.
آلباء  /األوصياء :إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة بالتلميذ إيجابية  ،فيجب اصطحاب التلميذ في غضون  30دقيقة من االتصال
من ممرضة المدرسة .إذا لم يتم اصطحاب التلميذ في غضون  30دقيقة و  /أو ال يمكن التوصل إلى أي اتصال من ارقام الطوارئ وتم تحديد
من قبل ممرضة المدرسة أن الحالة الصحية للطالب تتدهور بسرعة  ،فسيتم نقل الطالب بواسطة سيارة اإلسعاف إلى مركز UMass
 Memorialالطبي  .)Ave (55 lakes) Ave N., Worcesterيتحمل ولي األمر  /الوصي مسؤولية جميع نفقات النقل والعالج.

•إذا كان التلميذ /والموظف مسجالً في برنامج اختبار فيروس كورونا داخل المدرسة  ،يمكن لممرضات المدرسة إعطاء اختبار هذا للفرد
المريض باستخدام اختبار مستضد سريع.

• إذا كانت نتيجة اختبار التلميذ  /طاقم العمل إيجابية  ،فيجب عليهم ترك المدرسة على الفور واتباع اإلرشادات التي تصل
إلى  5أيام على األقل خارج المدرسة  ،والعودة في اليوم السادس إذا خفت األعراض وكان الطالب  /الموظفون خاليين من
الحمى بدون استعمال األدوية (التي ال تستلزم وصفة طبية) لمدة  24ساعة.
•إذا كانت نتائج الطالب  /فريق العمل لإلختبار المستضد السريع سلبية  ،فقد يظل الفرد مطالبًا بالعودة إلى المنزل مقابل
العودة إلى الفصل اعتما ًدا على شدة األعراض .سيتم اتخاذ هذا القرار من قبل ممرضة المدرسة.
•إذا كنت ترغب في تسجيل الطالب  /الموظف في برنامج اختبار فيروس كورونا الخاص بنا  ،يرجى القيام بذلك من خالل
الضغط على هذا الرابط .please do so here
تم تحديد تلميذي على أنه قد كان على اتصال جسدي قريب بشخص ما في المدرسة .ماذا بعد؟

•إذا تم تحديد الطالب الخاص بك على أنه جهة اتصال وثيقة بفرد إيجابي لـ  COVIDفي بيئة المدرسة ومسجالً في برنامج
اختبار  COVIDلـ  ، TEST & STAYفقد يستمر الطالب في البقاء في المدرسة وسيتم اختباره كل صباح لمدة  5أيام بعد
تاريخ آخر تعرض.
•سيتم إخبار أولياء األمور /األوصياء إذا تم تحديد تالميذهم على أنهم جهة اتصال قريبة من الشخص المصاب وسيتم منحهم خيار التسجيل
في برنامج االختبار المدرسي إذا لم يفعلوا ذلك من قبل.
•إذا اخترت عدم االشتراك في برنامج اختبار فيروس كورونا المدرسي  ،فيلزم اصطحاب الطالب من المدرسة في غضون  30دقيقة من
المكالمة الهاتفية والبقاء خارج المدرسة لمدة  5أيام كاملة  ،والعودة في اليوم السادس مع ارسال نتيجة اختبار سلبية إلى ممرضة المدرسة
قبل إعادة القبول.

•إذا كنت ترغب في تسجيل الطالب  /الموظف في برنامج اختبار فيروس كورونا الخاص بنا  ،يرجى القيام بذلك من خالل
الضغط على هذا الرابط .please do so here
تم تحديد تلميذي على أنه قد كان على اتصال جسدي قريب بشخص ما خارج المدرسة .ماذا بعد؟
إذا كان الطالب على اتصال قريب بفرد خارج المدرسة والذي كانت نتيجة اختباره لفيروس كورونا إيجابية  ،ولم يتم إعفاؤه من

إرشادات االتصال المباشر  ،فيجب على الطالب البقاء في المنزل .سيُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة في اليوم السادس من بعد
االتصال الجسدي بالفرد اإليجابي  ،فقط إذا تم استيفاء المعايير التالية:

●
●
●
●

يتم اختبار الطالب في اليوم الخامس أو بعد ذلك بعد آخر اتصال له ويتلقى اختبار  PCRسلبيًا  ،أو اختبار COVIDالمنزلي (يحتاج
االختبار المنزلي إلى تحديد اسم الطالب وتاريخ المسحة  ،ثم التقاط الصورة) والتي يتم تقديمها إلى ممرضة المدرسة.
لم يتعرض الطالب بشكل مستمر للفرد اإليجابي.
لم يظهر على الطالب أي أعراض لـ .COVID-19
يتم فحص الطالب يوميًا في المنزل لمعرفة األعراض لمدة  10أيام بعد التعرض.
ال تستطيع  Abby Kelly Fosterاختبار الطالب في بروتوكول  Test & Stayإذا تم تحديدهم على أنهم جهة اتصال قريبة مع
شخص مصاب خارج المدرسة.

تخضع هذه السياسات للتغيير بسبب التوصيات والتوجيهات المستمرة من  DESEو  DPHو  .CDCسنقوم بإبالغكم بجميع التغييرات في
أسرع وقت ممكن.
نشكرك على تعاونك وصبرك وتفانيك في دعم جهودنا للحفاظ على السالمة والعافية في مدارسنا .نستمر في تقديم الدعم لك ونحن جاهزون
لإلجابة على أي أسئلة و  /أو مخاوف و  /أو تقديم توضيح في أي وقت.
ميليسا جوبيرت ،ممرضة المدرسة االبتدائيةext;3604 ; 508-854-8400 ،
أرييل ستريكر  ،ممرضة المدرسة اإلعدادية ext;2504 ; 508-854-8400 ،
سارة راميريز  ،ممرضة المدرسة الثانوية 508-854-8400،

;ext;4606

