
 19-طرزالعمل کویید
 K-12مراکز نگھداری از اطفال، کودکستانی و مکاتب 

 
 متعلم دارای عالیم جدید مریضی  /طفل

 بدھند.  19-اطفال/ متعلمین دارای عالیم مریضی باید در خانھ بمانند و تست کویید 
ساعت از بھبود قابل مالحظھ تب و عالیم   24حداقل  توانند برگردند کھاگر نتیجھ تست منفی باشد، در صورتی می •

 سپری شده باشد.
روز در خانھ بمانند. در صورتی کھ عالیمی وجود نداشتھ باشد یا رو بھ  5اگر نتیجھ تست مثبت باشد، بھ مدت  •

را بعد   توان جداسازیاست منفی باشد، میآوری شدهام یا بعدا جمع5بھبودی باشند و نمونھ تشخیصی کھ در روز 
ستفاده دوامدار از یک ماسک مناسب در فضاھای سربستھ در مراکز نگھداری از اطفال /  روز خاتمھ داد. ا 5از 

توانند تست بدھند یا تصمیم ندارند تست بدھند و عالیمی  . اگر نمیشودبطور تاکید توصیھ می ام10روز مکتب تا 
 روز خاتمھ داد.  10ی را بعد از توان جداسازوجود ندارد یا رو بھ بھبودی ھستند، می

 
 مواجھھ دارد 19-متعلمی کھ در ھر محیطی با شخص مبتال بھ کویید  /طفل

 اگر مواجھھ احتمالی در محیط مکتب رخ دھد، والدین/ مراقبین باید از این مواجھھ احتمالی مطلع شوند.
 
 

ھای مرکز نگھداری از در تمام فعالیتتوانند بھ اشتراک مواجھھ دارند می 19-اطفال/ متعلمینی کھ با شخص مبتال بھ کویید
  19-ھای فوق پروگرام ادامھ بدھند، مگر اینکھ دچار عالیم شوند یا تست کوییدھا و فعالیتاطفال یا مکتب از جملھ ورزش

  19-شود کھ بطور دوامدار در خانھ مواجھھ دارند (با شخص مبتال بھ کوییدعلمینی میاین بشمول اطفال/ متآنھا مثبت شود. 
شود کھ اطفال/ متعلمین دارای مواجھھ وقتی کھ در فضای بستھ با دیگران ھستند  بطور تاکید توصیھ میکنند). زندگی می

اریخ مواجھ خود ماسک مناسب بپوشند، مگر روز بعد از آخرین ت 10دادند، حداقل بھ مدت اگر قبال این کار را انجام نمی
 بدھد. 19-روز بعد از مواجھ شخص تست کویید 5شود کھ میسالھ باشند.  توصیھ 2کمتر از  اینکھ

 
 

روز  90اطفال/متعلمین بدون عالمت کھ در  است روز گذشتھ مثبت بوده 90آنھا در  19-اطفال/متعلمینی کھ تست کویید 
قرنطین شوند و یا   19-العمل بھ یک مواجھھ جدید با کویید است ضرور نیست در عکسثبت بودهآنھا م  19-گذشتھ تست کویید

دچار عالیم جدیدی گردد، باید قرنطین شود و تست   19-بدھند. با این حال، اگر طفلی بعد از مواجھھ با کویید  19-تست کویید
 بدھد.

 
 

در  اگر یک صنف درسی/ تیم/ گروپ  ای وره دو ھفتھیا بیشتر در صنف درسی در یک د   19-مورد ابتال بھ کویید  3
ھفتھ دو  دوره  دارای  یک  از طریق    3ای،  لطفا  است،  بیشتر  یا  ابتال  با      SCPHschools@saccounty.netمورد 

SCPH ھای بیشتر بھ تماس شوید .جھت دریافت توصیھ 
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 برای  19-گیری کوییددرخت تصمیم
 K-12مراکز نگھداری از اطفال، کودکستانی و مکاتب 

 

 

 

  *PCR  روز بعد از ابتالی    90است ضرور نیست بھ مدت  آنھا مثبت بوده    19-جن قابل قبول ھستند. اشخاص بدون عالمت کھ تست کوییدیا تست سریع انتی
 دچار عالیم جدیدی گردند، باید جدا شوند و تست بدھند.  19-اول خود مجددا تست بدھید. با این حال، اگر بعد از مواجھھ با کویید

 2022می،   19

 متعلمین

 یا 

 مریضی است. جدید متعلم یا پرسونل مکتب دارای عالیم 

 منع شود. از حضور در مکتب 

 *تست بدھد.  19-برای کویید

دھنده مراقبت صحی  از یک ارائھ 
دریافت  تشخیص نامبرده دیگری 

 شود. 

تست یا تشخیص دیگری  اگر 
  10وجود ندارد، بھ مدت  
منع  روز از شروع عالیم 

ساعت   24اگر حداقل    شود.
از بھبود قابل مالحظھ تب و  

تواند می   عالیم گذشتھ باشد 
 ام برگردد. 11در روز  

 جداسازی: 
روز   5تواند  شخص باید در خانھ جدا شود. جداسازی می

 ر: بعد از شروع عالیم خاتمھ پیدا کند اگ
ساعت از بھبود قابل مالحظھ تب و عالیم   24حداقل  

نتیجھ معاینات شخص (ترجیحا  و سپری شده باشد 
ام یا بعد از   5آوری شده در روز جن) با نمونھ جمعانتی

شخص در فضاھای بستھ در مکتب الی    وآن منفی باشد 
روز بطور دوامدار ماسک مناسب بپوشد (برای   10

شود؛ برای کارمندان طبق  متعلمین بطور تاکید توصیھ می
 حتمی است).  Cal/OSHAدستور 

---------- 
تواند تست بدھد یا تصمیم ندارد تست  اگر شخص نمی 

ت،  ام یا بعد از آن مثبت اس 5بدھد، یا تست او در روز 
ام)   11شروع عالیم (روز    روز بعد از  10تواند می

 برگردد. 

ساعت از بھبود قابل   24اگر حداقل  
مالحظھ تب و عالیم سپری شده باشد  

 تواند بھ مکتب برگردد. می

: بھ اشخاصی کھ احتماال دارای  متعلمین
شود کھ عالیم  تماس ھستند توصیھ می

مریضی را تحت نظر قرار دھند و تست  
 بدھند.  19-ییدکو

 : کارمندان 
طرزالعمل  اشخاص دارای تماس باید از 

طبق الزام    CDPHقرنطین 
Cal/OSHA  .پیروی کنند 

مواجھھ  رسانی بھ اشخاص دارای تماس: اطالع 
را بھ اشخاص    19-احتمالی با شخص مبتال بھ کویید

ھا/  دارای تماس احتمالی (متعلمین/ معلمین در صنف
ھای ورزشی/ کلب) اطالع تیمیمشترک، ھم فضاھای 

 کارمندان دھید. 

 منفی 

 مثبت


