
 

 LSR7 األسئلة الشائعة حول اختبار كوفيد-19 والحجر الصحي في منطقة

 التعليمية

  إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية، كم من الوقت سيبقى الشخص في الحجر الصحي؟

 .تتطلب جميع النتائج اإليجابية تتبع من خالطوا الشخص والعزل لمدة 10 أيام، بدًءا من اليوم الذي ظهرت فيه األعراض ألول مرة

 

  إذا أصيب شخص بفيروس كوفيد-19 وجاءت نتيجة اختباره إيجابية خالل آخر 90 يوًما، هل يُستثنى من الحجر الصحي؟

 وفقًا إلدارة صحة مقاطعة جاكسون، فإنه اعتباًرا من 29 يناير، ال يحتاج أي شخص ثبتت إصابته من خالل اختبار تفاعل البوليمراز

 .أو اختبار المستضد )إيجابي للمستضد ولديه أعراض (إلى الحجر الصحي خالل الـ 90 يوًما التالية إذا خالط مصابًا (PCR) المتسلسل

 إذا ظهرت على الشخص أعراض بعد المخالطة، يجب عليه الحجر الصحي وطلب المشورة الطبية من مقدم الرعاية الطبية لتحديد ما إذا

 .كان أصيب من جديد

 

 هل يمكن للشخص إجراء اختبار األجسام المضادة إلثبات وجودها لديه وتجنُّب الحجر الصحي في المستقبل؟ يجب أن يخضع أي

 تضخيم متساوي الحرارة بواسطة /(PCR) شخص لديه اختبار أجسام مضادة إيجابي فقط وليس اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل

 :للحجر الصحي .من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (LAMP) مشرع دائري

guidelines.html: -tests-ncov/lab/resources/antibody-2019onavirus/ttps://www.cdc.gov/corحدود 

 االختبارات المصلية - "لم تحدد حتى اآلن االرتباطات المناعية للمناعة من عدوى سارس-كوفيد-2 تحديًدا جيًدا .يعمل ممثلون من هيئة

 وإدارة الغذاء والدواء ،(CDC) ومركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ،(BARDA) البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم

(FDA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ومكتب مساعد وزير الصحة (OASH)، ووزارة الدفاع (DoD)، ومكتب البيت األبيض 

 مع أعضاء من األوساط األكاديمية والطبية لتحديد ما إذا كانت االختبارات المصلية اإليجابية تدل (OSTP) لسياسة العلوم والتكنولوجيا

 ،على المناعة الوقائية ضد سارس-كوفيد-2 .يتضمن هذا العمل تقييم مستوى األجسام المضادة المطلوبة للحماية من العدوى مرة أخرى

 ومدة تلك الحماية، والعوامل المرتبطة بتطوير استجابة األجسام المضادة الوقائية .لم تُحدد بعد حركية استجابة األجسام المضادة، ومدة

 بقائها، وقدرتها على الوقاية من العدوى المتكررة، والمستوى الوقائي لألجسام المضادة المستعدلة، وعالقة مستويات األجسام المضادة

 ".الرابطة بقدرة االستعدال

 

  هل يجوز للطالب أو الموظف العودة إلى المدرسة بعد تلقي نتيجة اختبار مستضد سلبية؟

 تعني نتيجة االختبار السلبية أنه لم يُعثر على بروتينات من الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 في عينتك .قد تكون نتيجة لهذا االختبار سلبية

 وغير صحيحة )سلبية كاذبة (لدى بعض المصابين بفيروس كوفيد-19 .يعني هذا أنه من المحتمل أن تكون مصابًا بفيروس كوفيد-19

 رغم النتيجة السلبية .يجب عليك استشارة مقدم رعايتك الطبية أو إدارة صحة مقاطعة جاكسون لتحديد ما إذا كان يجب إجراء اختبار

 على الرغم من التوصية به، غير ،(PCR) إضافي وما هي الرعاية التي يجب أن تحصل عليها .اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل

 مطلوب للعودة إلى المدرسة .يمكن للطالب العودة إلى المدرسة بموجب اختبار مستضد سلبي على أال يعانوا من أي من األعراض

 :التالية

 الُحمى )100.4 درجة فهرنهايت (لمدة 24 ساعة دون استخدام مخفضات الحرارة ●

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html


 السعال المستمر ●

 القيء أو اإلسهال خالل الـ 24 ساعة الماضية  ●

 إذا كانت لديك أي أسئلة، فال تتردد في االتصال بممرضة اإلدارة التعليمية المعتمدة لمبنى الطالب/ المبنى الذي تعمل فيه أو المتابعة على

 .الخط الساخن مع إدارة صحة مقاطعة جاكسون على 9883-404)816 (أو مع مقدم رعايتك الطبية

 هام :ال تعني النتيجة السلبية الختبار المستضد أن الطالب ليس مضطًرا إلى إكمال أي حجر صحي حال مخالطته لشخص ثبتت إصابته

 .بالفيروس، حيث يظل هذا الطالب بحاجة إلى إكمال 14 يوًما كاملة من الحجر الصحي

 

 ماذا يجب أن نفعل في منازلنا إذا كان أحد أفراد األسرة مصابًا؟

 :بناءًً على إرشادات دائرة صحة مقاطعة جاكسون

 بدء الحجر الصحي لمدة 14 يوًما ●

 اعزل المصاب إن أمكن )نفهم أن هذا قد ال يكون هذا واقعيًا أو ممكنًا في بعض الحاالت .(ال يبدأ الحجر الصحي 14 يوًما ●

 حتى آخر اتصال للشخص بالمصاب أو في اليوم 11 من ثبوت إصابة الشخص، ما قد يؤدي إلى حجر صحي لمدة 24 يوًما

 .إذا لم ينفصل/ ينعزل أفراد األسرة عن المصاب

 

 التعليمية؟ LSR7 كيف يمكنني تحديد موعد لطالب إلجراء اختبار مستضد سريع من ممرضات إدارة

 .التعليمية الذين عانوا من أعراض كوفيد-19 لمدة سبعة أيام أو أقل مؤهلون إلجراء اختبار مستضد سريع مجانًا LSR7 طالب إدارة

 لتحديد موعد لالختبار، يجب على ولي أمر/ وصي الطالب االتصال بممرضة المدرسة لوصف أعراض الطالب .ستعمل الممرضات مع

 .العائالت لتحديد مواعيد االختبارات السريعة .يجب حجز مواعيد لتلقي هذه الخدمات

 LSR7 مواعيد وأوقات االختبار ستكون متاحة من الساعة 4:30 عصًرا حتى 7:30 مساءًً أيام اإلثنين والخميس التي تعمل فيها إدارة

 .التعليمية )افتراضيًا أو شخصيًا(

 مدرسة سيدار كريك اإلبتدائية :اتصل بريتشل سكوت على الرقم 816-986-1282

 مدرسة جرينوود اإلبتدائية :اتصل بتايلر فوليس على الرقم 816-986-1342

 مدرسة هوثورن هيل اإلبتدائية :اتصل بدون ساب على الرقم 816-986-3382

 مدرسة هيزل جروف اإلبتدائية :اتصل بشيريل أور على الرقم 816-986-3332

 مدرسة هايالند بارك اإلبتدائية :اتصل بجنيفر روشر على الرقم 816-986-2272

 مدرسة ليز صاميت اإلبتدائية :اتصل بسارة جود على الرقم 816-986-3352

 مدرسة لونجفيو فارم اإلبتدائية :اتصل بتايلر فوليس على الرقم 816-986-4192

 مدرسة ميسون اإلبتدائية :اتصل ببيكا ليتون على الرقم 816-986-2332

 مدرسة ميدو لين اإلبتدائية :اتصل بشيريل أور على الرقم 816-986-3252

 مدرسة بليزنت ليا اإلبتدائية :اتصل بريتشل سكوت على الرقم 816-986-1252

 مدرسة برايري فيو اإلبتدائية :اتصل بسارة جود على الرقم 816-986-2302

 مدرسة ريتشاردسون اإلبتدائية :اتصل ببيكا ليتون على الرقم 816-986-2242

 مدرسة صاميت بوينت اإلبتدائية :اتصل بدون ساب على الرقم 816-986-4212

 مدرسة صن سيت فالي اإلبتدائية :اتصل بروبين سميث على الرقم 816-986-4242

 مدرسة تريلريدج اإلبتدائية :اتصل بديبورا جينكنز على الرقم 816-986-1292

 مدرسة أندروود اإلبتدائية :اتصل بكريستي نيترفيل على الرقم 816-986-3282

 مدرسة ويستفيو اإلبتدائية :اتصل بريتشل سكوت على الرقم 816-986-1372

 مدرسة وودالند اإلبتدائية :اتصل بجنيفر روشر على الرقم 816-986-2362

 مدرسة برنارد كامبل اإلعدادية :اتصل بكريستين نيترفيل على الرقم 816-986-3179

 مدرسة بليزانت ليا اإلعدادية :اتصل بريتشل سكوت على الرقم 816-986-1179

 مدرسة صاميت ليكس اإلعدادية :اتصل بديبورا جينكنز على الرقم 816-986-1389

 مدرسة ليز صاميت الثانوية :اتصل بليزا زاواسا على الرقم 816-986-2144

 مدرسة ليز صاميت نورث الثانوية :اتصل بسيرينا ساكسون على الرقم 816-986-3044

 مدرسة ليز صاميت ويست الثانوية :اتصل بأشلي ويكمان على الرقم 816-986-4004



 .أكاديمية صاميت للتكنولوجيا :اتصل بأليشيا ستريميك على الرقم 3410-986-816 أو شيريل أور على الرقم 816-986-3252

 مركز البدايات العظيمة للتعليم المبكر :اتصل بأليشيا ستريميك على الرقم 816-986-2462

 هيلتوب :اتصل بسيرينا ساكسون على الرقم 816-986-3044

 مركز ميلر بارك :اتصل بتيري هانسين على الرقم 816-986-1523

 أكاديمية صاميت ريدج :اتصل بأشلي ويكمان على الرقم 816-986-4124

 

 


