فحص الطالب من المنزل
أولياء األمور واألوصياء :شراكتكم مهمة للغاية في المساعدة على الحفاظ على صحة وأمان طالبنا وموظفينا ومجتمعنا المدرسي .لدى
مدرسة الطالب بروتوكوالت صارمة وقيود مرضية قائمة للمساعدة في منع دخول المرض إلى مجتمع المدرسة وانتقاله .يرجى فحص
طفلك يوميا ً باحثا ً عن أحد األعراض التالية:

Primary Symptoms

األعراض األولية

الحُمى :درجة حرارة  ١٠٠.٤درجة
فهرنهايت أو أكثر ( ٣٨سيليزي)
قشعريرة برد
السعال
ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
فقدان جديد في حاسة التذوق أو حاسة الشم

Non-Primary Symptoms

األعراض غير األولية

صداع الرأس
الغثيان أو القيء
اإلسهال
التعب (اإلجهاد)
التهاب الحلق /الحنجرة
آالم في العضالت /الجسم
احتقان أو سيالن األنف

إذا كان طفلك يعاني من أي من األعراض األولية المذكورة أعاله ،يرجي اتباع التالي:
•الرجاء إبقاء طفلك في المنزل التحضره إلى المدرسة.
•النظر في ما إذا كان طفلك يحتاج إلى مراجعة الدكتور/أحد مقدمي الرعاية الصحية وإذا باإلمكان الحصول على فحص كوفيد.١٩-المدقق
الذاتي لفيروس كورونا :هو أداة عن طريق اإلنترنت يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرارات عند طلب الفحص والحصول على الرعاية الطبية:
Coronavirus Self Checker
•اتصل بمدرسة طفلك .ويرجى مشاركة المدرسة باألعراض التي يعاني منها طفلك .قد تطرح المدرسة بعض األسئلة اإلضافية للمساعدة فقط في
تحديد متى يمكن لطفلك العودة إلى المدرسة بكل أمان.

إذا كان لدى طفلك أي من األعراض غير األولية المذكورة أعاله ،فيرجى اتباع إرشادات (إبقاء الطالب المرضى خارج
المدرسة) (انظر المرفق):
إذا كانت نتيجة فحص كوفيد ١٩-لطفلك إيجابية ،أو كان على * اتصال وثيق بشخص كانت نتيجة فحص كوفيد١٩-إيجابية:
•الرجاء إبقاء طفلك في المنزل
•إبالغ مدرسة طفلك.
* اتصال وثيق أي حسب مركز السيطرة على األمراض :CDC
أنه شخص كان على بعد  ٦أقدام من شخص مصاب بإجمالي وقت تراكمي  ١٥دقيقة أو أكثر خالل فترة  ٢٤ساعة تبدأ من يومين قبل ظهور المرض (أو بالنسبة للمرضى الذين ال يعانون
من أعراض ،قبل يومين من فحص جمع العينة) حتى وقت عزل المريض.

يرجى إبقاء الطالب المرضى في المنزل وعدم
الحضور إلى المدرسة
لقائمة أدناه تعطي التعليمات للمدرسة فقط وليست نصائح طبية.
يرجى االتصال بالدكتور مقدم الرعاية الصحية الخاص بك مع أي مخاوف صحية.

أعراض المرض

قد يعود الطالب بعد...

(تشير القائمة أدناه إلى أقصر وقت للبقاء في المنزل .ولكن ،قد يحتاج
الطالب إلى البقاء في المنزل لفترة أطول لبعض األمراض).

ال ُحمى :درجة حرارة  ١٠٠.٤درجة
فهرنهايت أو أكثر ( ٣٨سيليزي)

خال من الحمى لمدة  ٢٤ساعة من دون تناول األدوية
أن يكون ٍ
الخافضة للحرارة وبعد أن يكون فحص كوفيد ١٩-يكون سالبا ً (أو)
بعد  ١٠أيام إذا لم يتم اختبار فحص كوفيد.١٩-

مرض السعال أو حدوث صعوبة
في التنفس

خال من األعراض لمدة  ٢٤ساعة وبعد أن يكون فحص كوفيد١٩-
أن يكون ٍ
يكون سالبا ً (أو) بعد  ١٠أيام إذا لم يتم اختبار فحص كوفيد .١٩-إذا تم
تشخيص الطالب بالسعال الديكي ،فيجب أن يأخذ  ٥أيام من المضادات
الحيوية الموصوفة له قبل العودة للمدرسة

صداع مع تصلب في الرقبة أو
مع وجود ال ُحمى

خال من األعراض (أو) بأوامر من الطبيب إلى ممرضة
أن يكون ٍ
المدرسة .اتبع التعليمات في حال وجود الحمى

اإلسهال ٣ :نوبات في اليوم من حاالت
البراز/الخروج بصورة سائلة أو غير قادر
على التحكم في عملية البراز وحركة األمعاء

خال من األعراض لمدة  ٤٨ساعة (أو) بأوامر من الطبيب
أن يكون ٍ
إلى ممرضة المدرسة

التقيؤ :نوبة واحدة أو أكثر
من غير سبب

خال من األعراض لمدة  ٤٨ساعة (أو) بأوامر من الطبيب
أن يكون ٍ
إلى ممرضة المدرسة

طفح جلدي أو تقرحات جلدية مفتوحة

خال من األعراض مما يعني اختفاء الطفح الجلدي (أو)
أن يكون ٍ
جفاف القروح أو يمكن تغطيتها بالكامل بضمادة (أو) بأوامر من
الطبيب إلى ممرضة المدرسة

احمرار في العين مع إفرازات
اج من العين باللون
العينُ :خ ّر ْ
األصفر أو البني

خال من األعراض مما يعني اختفاء االحمرار واالفرازات
أن يكون ٍ
(أو) بأوامر من الطبيب إلى ممرضة المدرسة

مرض اليرقان :حدوث لون أصفر في
العينين أو الجلد

بعد أن يكون للمدرسة أوامر من الطبيب إلى ممرضة المدرسة

السلوك أو التصرف بشكل مختلف
من غير سبب ،مثال :النعاس بشكل
غير طبيعي ،الشعور بالغضب أو
التذمر أو الشعور بالتشويش

خال من األعراض مما يعني العودة إلى السلوك الطبيعي
أن يكون ٍ
(أو) بأوامر من الطبيب إلى ممرضة المدرسة

حدث صحي كبير ،مثل مرض استمر
 ٢أسبوعين أو أكثر (أو) اإلقامة/
المكوث في المستشفى

بعد أن يكون للمدرسة أوامر من الطبيب إلى ممرضة المدرسة

تتطلب الحالة الصحية للطالب المزيد
من الرعاية أكثر مما يمكن توفيره
بأمان من قِبل موظفي المدرسة

بعد اتخاذ التدابير الالزمة من أجل سالمة الطالب

