
 

ایمنی در مدرسه در دوران  

 19-کووید

 

 19-آخرین راهنمایی مربوط به بهداشت عمویم کووید 
 

، اداره بهداشت عمویم  2022مارس  12در 

( راهنمای جدیدی برای بهداشت CDPHکالیفرنیا )

در کالیفرنیا   K-12برای مدارس  19-عمویم کووید

ات  منتشر کرد. این اطالعات جدید شامل تغییر

های مربوط به قرنطینه  پوشش ماسک و توصیه

ز در  یم   نیر
اتی شود. عالوه بر راهنمای اصیل، تغییر

رویکرد ردیاتی گرویه دانش آموزان در معرض  

 صورت گرفت.  K-12در مدارس  19-ویدکو 

ی از کووید  -تحقیقات مستمر همچنان درک بهیی

همچنان کنند. اصول اسایس این راهنما ارائه یم  19

به صورت  K-12تمرکز بر بازگشاتی ایمن مدارس 

حضوری برای تمایم کودکان است. از زمان 

بازگشت به آموزش حضوری، مدارس کالیفرنیا  

را پشت رس   19-اند دو موج کوویدتوانسته 

ی دراز مدت و اند و با چشم گذاشته  انداز پیشگیر

روند تا محییط ایمن  مسئولیت جمیع به پیش یم 

موزش حضوری تا مرحله بعدی کاهش  برای آ

 ها ایجاد شود. محدودیت 

برای کاهش انتقال بیماری در مدرسه، حیاتی است  

 که به 

 ادامه چندالیه رویکرد اجرای 

این رویکرد شامل اما  .دهیم

نه محدود به دریافت آخرین  

، 19-دوز واکسن کووید

پوشیدن ماسک، ماندن در  

خانه در زمان بیماری، انجام 

در صورت نیاز و  آزمایش

بهینه کردن کیفیت هوای 

شود.  فضای داخیل مدارس یم 

CDPH  همچنان 

ل مراکز هایتوصیه ی و کنیی (  CDC) بیماری پیشگیر

( را اعمال AAPو انجمن پزشکان اطفال آمریکا )

ویژه  19-کند. راهنمای بهداشت عمویم کوویدیم 

به طور منظم بازبینز   CDPHرا  K-12مدارس 

 خواهد کرد. 

ترین همچنان ییک از مؤثرترین و ساده  ماسک
است. از  19-اقدامات ایمنز در کاهش انتقال کووید 

مارس، استفاده از ماسک از وضعیت الزایم به   12
، دکیی مارک  توصیه شدید تغییر کرد.  قبل از این تغییر

ترین راهنمای  گایل جدول زیر را برای نشان دادن تازه
های  ماسک پوشیدن ماسک برای کالیفرنیا ارائه کرد. 

هاتی با کیفیت باال و دارای پوشش و  ماسک  بهینه
 
 
ای  ها حفاظت بهینهفیلیی مناسب هستند.  این ویژگ

ز افراد نزدیک به   را برای شخص دارای ماسک و نیر
ایط  شخص دارای ماسک فراهم یم  کند. در رسر

 ، و اداره بهداشت عمویم کاننی  CDPHحاضز
 توصیه یم SCPHساکرامنتو )

ً
همچنان در   کنند ( قویا

های رسپوشیده در مدارس ماسک بزنید تا به  مکان
ین نحو از دانش آموزان و کارکنان حفاظت شود.   بهیی

آوریل اجرا   6در  CDPH های آخرین دستورالعمل
شوند: یم

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DC
-2021-Guidance-12-19/K-Pages/COVID DC/

Year.aspx-School -22 

 ابزار، نکات و  

 برای اطالعات آخرین
 مدرسه در ماندن ایمن
 کووید دوران در

نامه شماره   7خیی

 در این شماره 

 ردیاتی تماس گرویه 

 19-های کوویدتست 

 کودکان ( در  MIS-Cسندروم التهاتی چند سیستیم )

 نوجوانان  واکسن 

 یادآور  دوز
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 ردیایی تماس گرویه
مفهوم ردیاتی تماس گرویه را معرفز کرد.   CDPHدر ژانویه، 

شدند تا این راهکار قرنطینه در آن زمان، مدارس تشویق یم 

ند. در تازه  ،K-12ترین نسخه راهنمای را در نظر بگیر

CDPH  مدارس را تشویق یم 
ً
کند از راهکار ردیاتی گرویه قویا

ند.  دیگر برریس کیل موارد ابتال و ردیاتی   CDCبهره بگیر

کند. این سازمان  را در محیط مدرسه توصیه نیم تماس

ده   ز اعالن گسیی اجرای اقدامات مناسب کاهش انتشار و نیر

ی احتمایل در معرض کووید  کند.  را توصیه یم  19-قرارگیر

 سه مؤلفه اصیل ردیایی گرویه عبارتند از: 

 بیشیی از اطالع •
ً
رساتز به دانش آموزاتز که جمعا

فضای  ساعت( در  24دقیقه )یط  15

رسپوشیده )مثل کالس( با شخص مبتال به  

ی کرده 19-کووید  اند. در دوره عفونت او سیر

اند، دانش آموزاتز که در معرض ویروس قرار گرفته  •

خود،  19-ضفنظر از وضعیت واکسیناسیون کووید 

ی در  5-3باید یط  روز بعد از آخرین بار قرارگیر

معرض ویروس حداقل یک بار تست تشخیص  

روز اخیر به   90بدهند مگر اینکه یط  19-کووید

 مبتال شده باشند.  19-کووید

اند دانش آموزاتز که در معرض ویروس قرار گرفته  •

شامل   K-12باید همچنان در تمایم امور آموزیسر 

کت کنند  ورزش و فعالیت  های فوق برنامه رسر

  19-مگر اینکه دچار عالئم شوند یا تست کووید

 آنها مثبت شود. 

های رایگان تست  تدور دوم کی
 
 

 کووید خانگ
ایط سفارش   • هر خانه در ایاالت متحده واجد رسر

 رایگان دیگر کووید
 
از طریق   19-چهار تست خانیک

 U.S. Department of Healthدور دوم برنامه 

and Human Services  سازمان خدمات(

 U.S. Postalبهداشنی و انساتز ایاالت متحده( و 

Service الت متحده( است. )خدمات پسنی ایا 

ها از طریق ُپست مستقیم به آدرس شما  این تست 

شود. از مردم کالیفرنیا خواهشمندیم اکنون ارسال یم 

ها را سفارش دهند تا در صورت نیاز در این تست

سشان باشد. برای سفارش از وبسایت خدمات  دسیی

( دیدن کنید.  USPSپسنی )

https://www.covid.gov/tests 

-انواع مختلف تست های کووید 
 چه هستند؟  19

 PCRتست 
 در حال حاضز حساس ترین تست موجود است.  •
 شود. در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل یم  •
 یط  •

ً
ساعت آماده   72تا  24نتیجه آن معموال

شود بنابراین تا زماتز که نتیجه تست خود  یم 
اید، اقدامات احتیایط را نکردهرا دریافت 

انجام دهید مثل اینکه نتیجه شما مثبت  
 شده است. 

 
 های رسی    ع آنتی ژنتست
ز نتایج رسیعیی هنگام احساس   • برای گرفتی

بیماری یا به عنوان اقدام احتیایط قبل از 
 ها، مفید است. دورهیم

ی   PCRنسبت به تست های  • حساسیت کمیی
که ت، زماتز دارد. اگر در چند روز اول عفون

ی از ویروس در بدن  ان کمیی ز ممکن است میر
شما وجود داشته باشد، آزمایش دهید، 

ممکن است این آزمایش ویروس را تشخیص  
ندهد. این حالت را نتیجه »منفز کاذب«  

نامند. نتیجه آزمایش شما ممکن است یم 
منفز شود در حایل که ممکن است مبتال  

بهیی است   باشید. اگر همچنان عالئم داشتید،
 دوباره تست دهید. 

 شود. دقیقه آماده یم  15نتیجه در کمیی از  •
 قابل انجام است •

 
 در خانه با کیت تست خانیک

 
به   -اگر عالئیم دارید که در حال بدتر شدن هستند  

ای دارید و در خصوص اگر مسن هستید یا بیماری زمینه 
باید   -شدید هستید   19-معرض خطر ابتال به کووید 

بدون توجه به نتایج آزمایش با پزشک خود مشورت  
 کنید. 

 

 

مراکز تست رایگان کانتی  
ساکرامنتو در آدرس زیر قابل  

یس است:   دستی
Dhttps://www.saccounty.net/COVI

 -19/Pages/Symptom -
Screening_MobileTestingSite.aspx  2صفحه 

https://www.covid.gov/tests
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx


 

 

سندروم التهایی چند سیستیم در  
 کودکان 

سال ممکن  21، کودکان و نوجوانان زیر CDPHبه گفته 
-MISاست دچار سندروم التهاتی چند سیستیم کودکان )

C هفته پس از ابتال به   8جدی بیمار تا  (، نوع نادر اما
 شوند.  19-کووید
بعالوه بیش از ییک از   تب مستمرشامل  MIS-Cعالئم 

 موارد زیر است: 

 درد معده )شکم( •
 استفراغ •
 اسهال  •
 جوش پوست  •
 قرمزی چشم •
•  

 
 رسگیجه یا منیک

که به مراقبت پزشیک فوری   MIS-Cهای اورژانیس نشانه
 نیاز داشته باشد شامل: 

 مشکالت تنفیس  •
 درد یا فشار در قفسه سینه که رفع نشود  •
•  

 
 گیجی به تازگ

 ناتواتز در بیدار شدن یا بیدار ماندن  •
 یا کبودی پوست، لب  •

 
گ ، تیر

 
ها یا رنگ پریدگ

 بسیی ناخن )با توجه به رنگ پوست( 

تا هشت هفته بعد از ابتال به   MIS-Cکودکان دارای 

SARS-CoV-2  های  های مختلف بدن )»دستگاهدر بخش

تواند شوند. این التهاب یم بدن«( دچار التهاب یا خارش یم 

اییط که کودک عالئم کووید داشته یا نداشته   19-در رسر

شوند  یم  MIS-Cهای بدن که دچار باشد، بروز کند. دستگاه 

ها و/یا ها، مغز، پوست، چشم ه عبارتند از: قلب، ریه، کلی

باعث   SARS-CoV-2اعضاء معده و روده. به دلیل اینکه 

MIS-C  ز بار در  شود، عارضهیم ای جدید است که اولتر

کودکان و نوجوانان ممکن است  گزارش شد.    2020آوریل 

مبتال   MIS-Cیا پس از آن به  19-یط دوره ابتال به کووید

ین راه حفاطت از آنها در برابر  انجام   MIS-Cشوند و بهیی

ی از شیوع کووید  در خانه  19-اقدامات روزانه برای پیشگیر

و جامعه است. این کار شامل واکسیناسیون کودکان در  

باشید و   MIS-Cهای مراقب نشانه  شود. یم  19-برابر کووید 

ی   MIS-Cدرباره  CDPHسایت از وب اطالعات بیشیی

 کسب کنید: 

بروشور   ، C-MISصفحه داده ، C-MISصفحه بیماری 
( درباره FAQداول )های متپرسش ، C-MISهای نشانه

C-MIS  بسته ابزار ارتباطات، و C-MIS  .را از دست ندهید 
  

 ساله 17-5واکسن ویژه کودکان 

   ۱۹-های کوویدواکسن
ً
ایمن، مؤثر و رایگان هستند. قویا

ساله و بزرگیی آخرین   5شود که همه افراد توصیه یم 
خود را دریافت کرده باشند.  این  19-های کوویدواکسن

ماتز  ها و دوز یادآور، ز شامل دریافت کامل رسی اول واکسن 
ایط یم  شود. واکسیناسیون کودکان  شوید، یم که واجد رسر

تواند به حفاظت از اعضای خانواده که در معرض خطر یم 
  19-بیشیی بیماری در صورت ابتال به عفونت کووید

هستند، از جمله اعضای سالمند خانواده یا افراد دارای  
ان رسکوب متوسط یا شدید، کمک کند.   ز سیستم ایمنز با میر

ین اعضای  ه بر این، یم عالو  تواند به حفاظت از جوانیی
ایط واکسیناسیون کووید -جوان خانواده که هنوز واجد رسر

 نیستند، کمک کند.  19
تواند به ادامه حضور کودکان در مدرسه و  واکسیناسیون یم 

کت ایمن در فعالیت  های گرویه کمک کند. واکسن فایزر  رسر
و برای نوجوانان   سال مجاز  15 - 5بیونتک برای کودکان  -

 سال تأیید شده است.  17 - 16
 

با توجه به سن شخص در روز  19-دوز واکسن کووید
 واکسیناسیون متفاوت است. 

ساله و بزرگیی دوز یکسان با بزرگساالن   12کودکان  •
 کنند دریافت یم 

سال، نصف دوز دریافت   11تا  5کودکان  •
 کنند. یم 
o   کودکان حاوی همان واکسن فایزر بیونتک ویژه

ترکیبات فعال واکسن بزرگساالن و کودکان  
 + است. 12

دوز دوم واکسن باید سه هفته پس از دوز اول  •
 تزریق شود. 

، ایمنز و اثربخیسر  های کارآزماتی بر اساس داده های بالینز
برای کودکان تأیید شده است. همه   19-واکسن کووید

 ها همچنان به دقت تحت نظارت هستند. واکسن

پس از    دچار عوارض پزشیک شدید  ندرت بهافرادی  •
برای کسب   شوند. یم  19-واکسیناسیون کووید 

از  19-های کوویداطالعات بیشیی درباره ایمنز واکسن
سایت زیر دیدن کنید:  

 -https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
 -of-ncov/vaccines/safety/safety

vaccines.html 

کودکان ممکن است دچار عوارض جاننی همچون درد   •
رسدرد، تب و لرز شوند. این    و ورم در محل تزریق یا 

ز بروند.  معالئ باید یط چند روز از بتر

  
 3صفحه 
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 نوبت واکسن و دوز یادآور 
 

ساله و بزرگیی که دوز دوم واکسن فایزر خود را   12افراد 
اله و س 18اند یا افراد ماه قبل دریافت کرده  5حداقل 

بزرگیی که دوز دوم واکسن مدرنا را حداقل پنج ماه قبل  
اند، باید دوز  را دو ماه قبل دریافت کرده J&Jیا واکسن 

یادآور همچنان برای   . دوز خود را دریافت کنند  یادآور 
 شود. سال توصیه نیم  11 - 5کودکان 

 
ز نوبت به سایت   مراجعه   MyTurn.ca.govبرای گرفتی

کنید. در اینجا، هر شخص واجد شایط واکسیناسیون 

توانید نوبت رایگان دریافت کرده و  در کالیفرنیا یم 

ی را در  س کسب کند. اگر  اطالعات بیشیی منابع در دسیی

های جایگزین واکسیناسیون  مایلید موقعیت کلینیک 

را در کاننی ساکرامنتو ببینید، از  19-کووید

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vacc

Locations.aspx-Clinic-tion ina   دیدن کنید. در

، برخز مکان   50و $ 25ها کارت هدیه $حال حاضز

دهند که دوز اول یا دوم  )بسته به مکان( به افرادی یم 

 کنند. خود را دریافت یم 

 

د  افراد  برخی  یادآور چرا  وز 
 کنند؟ دوم دریافت یم

راهنمای دوز یادآور را به روز   CDC، 2022مارس  29در 
ایط برای دریافت دوز یادآور  کرد تا تعداد افراد واجد رسر

ساله و بزرگیی و برخز افراد   50دوم را افزایش دهد. افراد 
دارای سیستم ایمنز ضعیف اکنون برای دریافت دوز 

ماه پس از دوز یادآور   4نا، حداقل یادآور دوم فایزر یا مدر 
ایط هستند )ضفنظر از اینکه دوز یادآور  اول واجد رسر

اول آنها فایزر، مدرنا یا جانسون اند جانسون بوده 
 باشد(. 

های  به ویژه افراد دارای بیماری—تربزرگساالن مسن
و افراد دارای سیستم ایمنز ضعیف در معرض  —ایزمینه 

شدید بوده و از جمله  19-کوویدخطر بیشیی ابتال به  
 حفاظت بیشیی از طریق دوز  

ً
افرادی هستند که احتماال

 یادآور دوم برای آنها مفید است. 

میکرون و سویه فریع 
ُ
ی   BA.2ظهور سویه ا بر اهمی 

انه برای  واکسیناسیون، دوز یادآور و اقدامات پیشگت 
گذارد.  صحه یم  19-حفاظت در برابر کووید

همچنان در کاهش خطر بیماری  19-های کوویدواکسن
 باالتی دارند. 

ی شدن و مرگ اثربخیسر  شدید، بسیی

درباره دوز یادآور بر اساس آخرین  CDCهای توصیه 
دهد دوز یادآور حفاظت در اطالعات است که نشان یم 

میکرون را بسیار افزایش یم 
ُ
دهد و این هدف را برابر سویه ا
ی یم  ای در برابر عفونت  کند که مردم حفاظت بهینه پیگیر

 ، بیماری شدید و مرگ داشته باشند. 19-کووید
 

اگر به دوز یادآور نیاز داشته 
باشیم، به این معناست که 

 کند؟ واکسن عمل نیم
ی از بیماری شدید،   ۱۹-کووید  هایواکسن برای پیشگیر

ی شدن و مرگ بخ خوتی عمل یم 
کنند اما آخرین  بسیی

اطالعات حایک از آن است که دوز یادآور حفاظت در 
ان قابل توجیه افزایش   ز میکرون را به میر

ُ
برابر سویه ا

درباره دوز یادآور کمک  CDCهای اخیر دهد. توصیهیم 
ی در رسارس ایاالت   کند اطمینان یابیم افراد یم  بیشیی

ی در برابر کووید   19-متحده از حفاظت بیشیی
ین راه برای حفاظت از خود در برابر   برخوردارند. بهیی

، دریافت واکسن و دوز یادآور، در صورت 19-کووید
ایط الزم، است ز رسر هاتی که در به ویژه برای گروه  -داشتی

ز  شدید هستند ا 19-معرض خطر بیشیی ابتال به کووید 
 ای. های زمینهجمله سالمندان و افرای دارای بیماری

 

 پرسشی دارید؟
(  916با خط ویژه کووید کاننی ساکرامنتو به شماره )

ید. کارکنان مربوطه روزهای  875-2400 تماس بگیر
عرص پاسخگو   5صبح ایل  8دوشنبه تا جمعه از 

 پیام بگذارید و  
ً
هستند. اگر داوطلنی وجود ندارد، لطفا

 ر ارسع وقت با شما تماس خواهد گرفت. شخیص د
 

های  دهید ایمیل بفرستید، پرسش اگر ترجیح یم 
را به  19-عمویم خود درباره کووید

COVID19@saccounty.net   .ارسال کنید 
  پرسیسر دارید، به آدرس  ۱۹-اگر درباره واکسن کووید

COVID19vaccine@saccounty.net   ایمیل ارسال
 کنید 

برای دریافت اطالعات  
ها درباره  بیشیی برای خانواده

از  ۱۹-واکسن کووید
سایت انجمن پزشکان وب

 اطفال آمریکا به آدرس 
HealthyChildren.org   

 دیدن کنید. 

 4صفحه 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706%3Acdc%20covid%20booster%20shot%20guidelines%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY22
https://myturn.ca.gov/
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
mailto:COVID19@saccounty.net
mailto:COVID19@saccounty.net
mailto:COVID19@saccounty.net
mailto:COVID19vaccine@saccounty.net
mailto:COVID19vaccine@saccounty.net
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx
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