
 العودة إىل املدرسة املدرسة

Lee’s Summit R-7 Schools

.إذا ُعزل الطالب أو املوظف عن البيئة املدرسية، ميكنهم أن يعودوا إذا استوفوا متطلبات إدارة صحة مقاطعة جاكسون

:إذا خالط أي طالب أو موظف مصابًا بفريوس كوفيد19-
 يبقى يف البيت بعيًدا عن املدرسة/األنشطة املدرسية/العمل 

 إذا مل تظهر عليه األعراض، يبقى يف املنزل ملدة 14 يوًما اعتباًرا من مخالطته األخرية للمصاب بفريوس كوفيد19- 

 إذا ظهرت عليه األعراض ومل يخضع لالختبار، يبقى يف املنزل حتى يتعاىف من الحمى )>100.4 بدون مخفضات للحرارة( ملدة 24 ساعة، و10 أيام بعد ظهور 

ن األعراض التنفسية األخرى األعراض، وتحسُّ

 إذا أجرى الشخص املخالط االختبار، سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، يبقى يف املنزل إىل أن يتعاىف من الحمى )>100.4 بدون مخفضات للحرارة( ملدة 24 

ن األعراض التنفسية األخرى  .ساعة؛ و10 أيام بعد بدء ظهور األعراض؛ وتحسُّ

.تستخدم إدارة الصحة و/أو املنطقة التعليمية إرشادات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها لتحديد املخالطة املبارشة 

 إذا ظهر عىل أي طالب أو موظف َعرض من األعراض شديدة الخطورة أو َعرضني متوسطي الخطورة لفريوس كوفيد19-، يظل يف املنزل

.بعيًدا عن املدرسة أو العمل ويتبع الربوتوكالت املوضحة يف الجدول أدناه

 األعراض متوسطة الخطورة )2(:  حمى )ُمقاسة أو ذاتية(، أو قشعريرة، أو تيبس األعضاء، أو آالم العضالت، او الصداع، أو التهاب الحلق، 

أو الغثيان / القيء، أو اإلسهال، او اإلرهاق، او احتقان أو سيالن األنف

أو

األعراض شديدة الخطورة )1(:  السعال، وضيق يف التنفس، وصعوبة يف التنفس، وفقدان جديد لحاستي التذوق والشم 

 هل خضعوا

للفحص؟
ال

.نعم
 سيبقى الشخص يف املنزل بعيًدا
أثناء العمل   / املدرسة   عن 

.انتظار نتائج االختبار

النتيجة إيجابية

 يبقى يف منزله حتى
 يتعاىف من الحمى ملدة 

 24 ساعة )أقل من 100.4 درجة
فهورنهايت دون مخفضات الحرارة
 بعد 10 أيام من ظهور 

األعراض
 تتحسن أعراض الجهاز 

التنفيس األخرى

 النتيجة سلبية. هل خالط هذا
أو إيجابية  حالة   الشخص 

 مشتبه بها بشكل مبارش؟

مخالط

 غري مخالط

 يبقى الشخص يف منزله
:حتى

 يتعايف من الحمى ملدة 24 
 ساعة )أقل من 100.4 بدون مخفضات

 الحرارة( و/أو يفي مبتطلبات سياسة
.املدرسة بشأن العزل


