مدارس مقاطعة فاييت العامة

إرشادات برنامج االختبار من أجل البقاء التجريبي في
مدارس مقاطعة فاييت العامة

مدارس مقاطعة فاييت العامة ملتزمة بتوفير تعليم بشكل شخصي خالل العام الدراسي  2021-22وقد قامت بتطبيق استراتيجيات وقاية على عدّة
طبقات تم اإلشارة بها من قبل خبراء الصحة والخبراء الطبيين من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة للطالب ومكان عمل آمن للمعلمين والموظفين.
إن متحور الديلتا من الكوفيد -تسعة عشر ينتشر بسرعة وسهولة كبيرين ،حتى مع االلتزام الوثيق بإجراءات السالمة على مستوى منطقة التربية
المدرسية بأسرها .بما أن المدارس تعكس المجتمعات المحلية التي تخدمها ،فإن المعدالت الحالية للفايروس في مقاطعة فاييت قد قادت إلى
حاالت كوفيد -تسعة عشر في المدارس مما نجم عنه حاالت حجر صحي.
كمجهود من أجل تخفيض كمية األيام التوجيهية التعليمية التي يقوم الطالب بخسارتها عندما يقومون بالحجر الصحي ،فإن مدارس مقاطعة فاييت
العامة تقوم بتعديل بروتوكوالت الحجر الصحي الخاصة بها وتقوم بإطالق برنامج “االختبار من أجل البقاء” التجريبي بالتشارك مع مديرية
الصحة في لكسنغتون -مقاطعة فاييت ومراكز التحكم والوقاية من المرض في الواليات المتحدة (.)CDC

قسم واحد :في حال الحصول على نتيجة اختبار إيجابية للكوفيد -تسعة عشر
يتم إلزام الطالب الذين يحصلون على اختبار إيجابي بالكوفيد -تسعة عشر على العزل لمدّة عشرة ( )10أيام كح ّد أدنى بعد بداية األعراض أو،
في حال كونهم غير عرضيين ،بعد تلقي نتيجة االختبار اإليجابية .قوموا باالتصال على  3277 859-381-من أجل اإلبالغ عن حالة إيجابية.
من الممكن لهم العودة إلى المدرسة بعد عشرة ( )10أيام ،مع استمارة تحرير من العزل من مديرية صحة لكسنغتون -مقاطعة فاييت أو من
طبيب ،في حال كانوا خالين من األعراض لمدة  24ساعة بدون أخذ أي من األدوية المخ ّفضة لألعراض.

و
 24ساعة
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 10أيام

قسم اثنان :ما هو االحتكاك الوثيق؟
يتم تعريف “االحتكاك الوثيق” بالنسبة للطالب ك:

أقل ّ من ثالثة أقدام

أقل من ستة أقدام
أو

كانوا ضمن مسافة ثالثة ( )3أقدام أو أقل
في غرفة الصف في حال كان كل من
الشخصين مرتديا ً لكمامة.

كانوا ضمن مسافة ستة ( )6أقدام أو أقل لمدة أطول
من خمسة عشر ( )15دقيقة بشكل إجمالي خالل
اليوم المدرسي ،في حال كان شخص ما أو كل من
الشخصين غير مرتديين لكمامة.

قسم ثالثة :الحجر الصحي
يتم وضع الطالب الذين تم تعريفهم كأشخاص كانوا “حالة احتكاك وثيق” مع فرد ما حصل على نتيجة اختبار إيجابية للكوفيد تسعة عشر عندما
كان ذلك الشخص معديا ً في الحجر الصحي.
استثناءات:
حاالت احتكاك وثيق غير عرضية ،ملقحة بشكل كامل:
يتم استثناء الطالب الذين يكونون ملقحين بشكل كامل و الذين ال يختبرون أعراض الكوفيد تسعة عشر من بروتوكوالت استجابة االختبار والحجر
الصحي .على الرغم من استثنائهم من الحجر الصحي ،فإنه يتوجب عليهم المراقبة من أجل األعراض خالل مدة حتى أربعة عشر ( )14يوم.
في حال بدء إظهارهم ألعراض الكوفيد -تسعة عشر خالل أي وقت أثناء فترة نافذة الحجر الصحي الزمنية الممتدة ألربعة عشر ( )14يوماً،
سوف يتوجب على الطالب اتباع المتطلبات التي حددت خطوطها العريضة في القسم خمسة :بروتوكوالت الحجر الصحي للطالب مع أعراض
الكوفيد -تسعة عشر .سواء قاموا بتطوير أعراض أو ال ،ما يزال يتم في كلتا الحالتين النصح بقيام أولئك األفراد بالحصول على اختبار كوفيد-
تسعة عشر خالل الفترة الممتدة بين األيام الثالث والخامس بعد التعرض.
حاالت االحتكاك الوثيق الغير عرضية الذين قد امتلكوا الكوفيد -تسعة عشر خالل األيام التسعين الماضية:
األشخاص الذين تم تشخيصهم مسبقا ً بالكوفيد -تسعة عشر خالل األيام التسعين ( )90السابقة لتعرضهم يكون مستثنين من بروتوكوالت االستجابة
والحجر الصحي في حال:
		

و
الشخص المتعرّ ض كان قد تعافى مسبقا ً وما يزال
بدون أعراض الكوفيد -تسعة عشر.
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تسعين
( )90يوم
حصل التعرّ ض خالل تسعين ( )90يوم
من بداية المرض الخاص بهم.

قسم أربعة :بروتوكوالت الحجر الصحي من أجل الطالب بدون أعراض
الكوفيد -تسعة عشر
يتوجب على الطالب الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي نتيجة تعرض في المدرسة والذين ال يقومون باختبار أعراض اتباع واحدة من هذه البروتوكوالت الثالثة ،ولكن،
فإن القرار يعود إلى كل أسرة من أجل تقرير أي من البروتوكوالت يودّون أن تنطبق على طفلهم من أجل استخدامها .في جميع الخيارات الثالثة ،يتوجب على األسر
االستمرار في مراقبة طفلهم من أجل األعراض لمدة أربعة عشر ( )14يوم (يعتبر يوم التعرّ ض اليوم رقم صفر) .في حال بدء إظهارهم ألعراض الكوفيد -تسعة عشر خالل
أي وقت أثناء فترة نافذة الحجر الصحي الزمنية الممتدة ألربعة عشر ( )14يوماً ،سوف يتوجب على الطالب اتباع المتطلبات التي حددت خطوطها العريضة في القسم خمسة:
بروتوكوالت الحجر الصحي للطالب مع أعراض الكوفيد -تسعة عشر.

بروتوكول آ :الحجر الصحي في المنزل

العودة إلى المدرسة في اليوم الحادي عشر ( ،)11طالما
أنهم ال يقوموا باختبار أعراض الكوفيد -تسعة عشر.

المراقبة من أجل أعراض
الكوفيد -تسعة عشر

البقاء في المنزل بعيداً عن المدرسة لمدة عشرة ()10
أيام على الرزنامة من آخر يوم للتعرض( .يعتبر يوم
التعرض كاليوم رقم صفر).

بروتوكول ب :االختبار من أجل تقصير الحجر الصحي

في حال كان االختبار سلبياً ،العودة
إلى المدرسة في اليوم الثامن (،)8
طالما أنهم ال يقوموا باختبار أعراض
الكوفيد -تسعة عشر.

الحصول على اختبار الكوفيد -تسعة
عشر في اليوم رقم خمسة ( )5أو يوم
رقم ستة ( )6أو يوم رقم سبعة (.)7

المراقبة من أجل أعراض
الكوفيد -تسعة عشر

البقاء في المنزل بعيداً عن المدرسة لمدة سبعة
( )7أيام على الرزنامة( .يعتبر يوم التعرض
كاليوم رقم صفر).

بروتوكول ج :االختبار من أجل البقاء في المدرسة
مالحظة :يتوافر البروتوكول ج فقط للطالب الذين يقومون بالحجر الصحي نتيجة تعرض داخل المدرسة .الطالب الذين يكونون حاالت
احتكاك وثيقة لحالة في الوحدة المنزلية أو خارج المدرسة يتوجب عليهم اتباع البروتوكول آ أو ب.

في حال كان االختبار سلبياً ،البقاء في
المدرسة .يتوجب على الطالب االبتعاد
عن وعدم القيام بنشاطات أخرى،
باستثناء المدرسة ،حتى اليوم الثامن.

أو

في حال كان االختبار إيجابياً ،الذهاب
إلى المنزل واتباع متطلبات العزل لحالة
إصابة بالكوفيد -تسعة عشر.

الحصول على اختبار
الكوفيد -تسعة عشر في
المدرسة في أيام االثنين،
األربعاء والجمعة لفترة
تمتد ح ّتى سبعة ( )7أيام
بعد التعرّ ض( *.يعتبر يوم
التعرض كاليوم رقم صفر).
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القدوم إلى المدرسة في كل صباح
طالما أنهم ال يقومون باختبار أي من
أعراض الكوفيد -تسعة عشر.

المراقبة من أجل أعراض
الكوفيد -تسعة عشر

*مالحظة :في حال شملت فترة األيام السبعة ( )7من تاريخ التعرّ ض أيام عطلة نهاية
أسبوع أو عطل أعياد عندما تكون المدرسة مغلقة ،يتوجب على األفراد االستمرار
في الحجر الصحي في المنزل والقيام بالحصول على االختبار من أجل الكوفيد -تسعة
عشر في يوم االختبار التالي الذي يتوافر في المدرسة.

قسم خمسة :بروتوكوالت الحجر الصحي من أجل
الطالب مع أعراض الكوفيد -تسعة عشر
يتوجب على الطالب الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي والذين يقومون بتطوير أعراض الكوفيد -تسعة عشر خالل األيام األربعة عشر ()14
التالية للتعرض البقاء في المنزل بعيداً عن المدرسة واتباع واحد من هذين البروتوكولين االثنين ،ولكن ،فإن القرار يعود إلى كل أسرة من أجل
تقرير أي من البروتوكولين يودّون أن ينطبق على طفلهم من أجل استخدامه.

بروتوكول د :الحصول على اختبار
من الممكن لألسر اختيار قيام طفلهم بأخذ االختبار من أجل الكوفيد -تسعة عشر عند تطويرهم لألعراض ،و:

أو

في حال كانت نتائج االختبار إيجابية من أجل
الكوفيد -تسعة عشر ،قوموا بالذهاب إلى المنزل
واتباع متطلبات العزل من أجل حالة إصابة
بالكوفيد -تسعة عشر.
قوموا باالتصال على  859-381-3277من
أجل اإلبالغ عن حالة إصابة إيجابية.

في حال كانت نتائج االختبار سلبية من أجل الكوفيد -تسعة
عشر ،قوموا بالسعي من أجل الحصول على تشخيص بديل من
قبل موفر رعاية صحية أولي (طبيب عائلة) و قوموا باتباع
توجيهات العودة إلى المدرسة من قبل ذلك الطبيب.
مالحظة :في حال تم التوجيه من قبل الطبيب بالعودة إلى المدرسة قبل انتهاء فترة الحجر
الصحي األصلية ،استمروا بواحدة من بروتوكوالت “الحجر الصحي في المنزل”“ ،االختبار
من أجل التقصير ”،أو “االختبار من أجل البقاء” حتى استكمالها.

بروتوكول ه :عدم القيام باختبار
في حال اختارت األسرة عدم قيام طفلهم بأخذ االختبار من أجل الكوفيد -تسعة عشر:

و
 24ساعة

العودة إلى المدرسة بعد أن يكونوا خالين من األعراض لمدة 24
ساعة على األقل بدون استخدام األدوية المخفضة لألعراض.
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البقاء في المنزل بعيداً عن المدرسة لمدة
عشرة ( )10أيام على الرزنامة.

