
 بعادملخص االست
 19-جائحة كوفیدعایة األطفال والتعلیم المبكر خالل رل

 2022مارس  9تحدیث: 

 
األطفال أو الموظفون الذین تعرضوا 

أو  19-كوفیدلشخص مصاب بفیروس 
 أنھ إیجابي: من المحتمل

 
األطفال أو الموظفین  لدى كوفید اختبار
 األعراض بدون ظھور، لكن إیجابي
 :لدیھم

 
األطفال أو الموظفین  لدى كوفید اختبار
 األعراض ، باإلضافة الى ظھورإیجابي
 :لدیھم

 
 لدى كوفیداألعراض األولیة لظھور 

، السعال، الحمى(األطفال أو الموظفین 
فقدان حاسة التذوق أو الشم) ، ضیق التنفس

أو مجموعة من األعراض األخرى 
الغثیان وما إلى  ،االحتقان ،(التھاب الحلق

 )ذلك
 

األعراض. تتوفر االختبارات  ةراقبم
السریعة للمراقبة المستمرة لألطفال 

 .والموظفین
 

اختبار سریع عند بالموظفون  قومسی
أیام  5 اإلخطار بالتعرض، ولمدة

 .إضافیة قبل القدوم إلى العمل
 
ذا ظھرت األعراض على طفل أو إ

الوارد في ع اإلجراء ااتبیتم ، موظف
 .العمود األول

 
العودة ) أیام و5لمدة خمسة ( االستبعاد

) أیام 5لمدة خمسة ( قناع مع ارتداء
 .إضافیة

 
 ھید ستارت  مالحظة: یتطلب برنامج

(Head Start)  أقنعة  ارتداءحالیًا
جمیع األطفال والموظفین الذین تتراوح ل

 أعمارھم بین عامین وما فوق.

 
العودة ) أیام و5لمدة خمسة ( االستبعاد

) أیام 5لمدة خمسة ( قناع مع ارتداء
من الحمى  إلى الشفاء باإلضافةإضافیة 

عة مع تحسن األعراض سا 24لمدة 
 شدة رغیتُ أدویة  دون استخدام

 .األعراض
 

  ھید ستارت مالحظة: یتطلب برنامج
(Head Start)  أقنعة  ارتداءحالیًا

جمیع األطفال والموظفین الذین تتراوح ل
 أعمارھم بین عامین وما فوق.

 
 24فاء من الحمى لمدة حتى الش ستبعاداال

األعراض بشكل كبیر دون  ساعة وتحسن
 األعراض. شدة غیراستخدام أدویة تُ 

 
، لكوفیدھذه الفئة ل إذا تعرض أطفال

القیام بھ  ولكن ختباراالإجراء بشدة  یوصى
 عندیمكن للطفل العودة لیس مطلوبًا. 

 األعراض. اختفاء
 

ھذه الفئة الذین  سیُطلب من موظفي
ر قبل ختباااللكوفید القیام بتعرضوا ل

 ایجابیة ت نتیجة االختبارإذا كان.لعودةا
اإلجراء الوارد في العمود  م اتباعتیس

 ).2الثاني (
 

 االختبارات السریعة لألطفال والموظفین
 .متوفرة

 



 

 

 

 تعریفات مھمة
 .مألوفةحساسیة غیر ، ربو أو على سبیل المثال -بالنسبة لھذا الشخص  المعتادعن  اخارجً  ھذا سعاالً  یعني – مألوفسعال غیر 

 درجة فھرنھایت أو أكثر. 100.4 درجة حرارة عنيت – الحمى

 للحمى. خافضةأدویة  درجة فھرنھایت دون استخدام 100.4درجة حرارة أقل من ھذا یعني  - الشفاء من الحمى

 ساعة. 24دقیقة في فترة  15(أقل من ستة أقدام) لمدة تزید عن  19-كوفید یعني االتصال الوثیق بحالة - التعرض

 .لدیھ عراضمع ظھور األإیجابیة  19-كوفیدتعرض لحالة قام بال شخص خصت - المحتملةالحالة 

 وىالعدفترة ، فإن 19-كوفیدالحالة  لدى. إذا لم تظھر أعراض 19-كوفیداب بالشخص المص لدىظھور األعراض ألول مرة  أیام بعد 10إلى  ھي یومین قبل العدوىفترة 
 أیام بعد ذلك. 10على نتیجة االختبار) إلى  الحصولیوم ن من یوم إجراء االختبار (ولیس تكون قبل یومی

 

 :19-كوفیدالال یمكن حرمان األطفال من الرعایة بسبب الخوف من انتقال 

 19-كوفیدد بأن الطفل أكثر عرضة لإلصابة ب، ال یمكن لمقدم الخدمة رفض تسجیل طفل في البرنامج بناًء على االعتقالتي تحظر التمییزأوریغون ا باإلضافة إلى قوانین والیة
 .ةمسبقالالمدرسة أو الحالة الصحیة  حضور ،اإلعاقة ،الموقع الجغرافي ،العرق ، األصل،بسبب مھنة الطفل أو والدیھ
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