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1. مقدمة

أ. الكتیبھذامنالغرض
جائحةأثناءوالرضعاآلباءمركزوإجراءاتسیاساتتحدیدھوالكتیبھذامنالغرض COVID-19 علىالكتیبیعتمدالمستمرة.

منھاوالوقایةاألمراضعلىمركزالسیطرةحددھاالتيوالمتطلباتاإلرشادات (CDC) ، ومكتب،األطفاللطباألمریكیةواألكادیمیة
المبكروالتعلیمالطفلتنمیة (OCDEL) ، فيالموضحةواإلجراءاتالسیاساتتھدفوبنسلفانیا.فیالدلفیافيالصحیةاألقسامإلىباإلضافة

لـالتعرضمخاطرتقلیلفيالمساعدةإلىالكتیب COVID-19 فيوانتشاره PIC وموظفیناوعائالتناألطفالناأماًنااألكثرالبیئةوتوفیر
.والمجتمع

حولبالتوصیاتیتعلقفیماالماضیةالعدیدةاألشھرخاللكبیربشكلانفتحقدالعالمأنندركنحن COVID-19. في PIC ، الجمیعنذكر
ماكللفعلیقظتنامواصلةإلىبحاجةنحن،وبالتالياألقنعة.ارتداءیمكنھمالالصغارأطفالناوأنتطعیمھمیمكنالیومكلأطفالمعبأننا

عدوىأيمنللتخفیفوسعنافي COVID مجتمعيانتشارأو .

ب. مالحظة
األطفالمنوغیرھمالموظفینمعاتصالعلىبالضرورةسیكون،المركزفيموجوًداطفلكیكونعندماأنھتفھمأنالمھممنمھمة

لـالتعرضلخطرالمعرضینأسرھم)(وبالتالي COVID-19 السیاساتأواإلرشاداتأوالقیودمنقدرأيیؤديلناجتماعي.تواصلفي
لـالتعرضمخاطرجمیععلىالقضاءإلى COVID-19 ، قبلأو/وأعراضعلیھمتظھرالأشخاصقبلمنالفیروسینتقلأنیمكنحیث

العدوىعالماتظھور .

ج. األسرةمسؤولیة
مخاطرمنالحددورافيحاسمایلعبعائلةكل COVID 19 فيوانتشارالتعرض PIC فيالمبینةواإلجراءاتالممارساتاتباعطریقعن

ومعلميوموظفياألوصیاء/اآلباءبینوالصادقالمفتوحالتواصلأھمیةفيالمبالغةیمكنالالكتیب.ھذا PIC نتوقعالوقت.ھذاخالل
ومجتمعناوموظفیناأطفالناوسالمةصحةضمانفيالمساعدةأجلمنوتتبعھاالكتیبھذافيالواردةالتعلیماتالعائالتجمیعتقرأأن .

التنفیذيالمدیرإخطارجًداالمھممن Deb Green على dgreen@parentinfantcenter.org علىكارترجیسیكاالمساعدوالمدیر
jcarter@parentinfantcenter.org بـعائلتكفيشخصإذاأيإصابةثبت COVID 19 ، شخصأيمعوثیقاتصالعلىكانأو

إیجابياالختباربإجراءقام .

2. حولعامةمعلومات

COVID-19 عامةمعلومات
COVID-19 فیروسیسببھمرضھو SARS-CoV-2 مرضفيأساسيبشكلالفیروسیتسبب.2019دیسمبرفيحدیًثاتحدیدهتمالذي

أوالعطسأوالتحدثعنالناتجالرذاذ(أيالتنفسيالرذاذطریقعنآلخرشخصمنالغالبفيینتقلاألنفلونزا.أوالبردمثل،تنفسي
لـالنمطیةاألعراضتشملأنفك).نفخأوالسعالأوالبصق COVID-19 األطفالیصابقدالتنفس.وضیقوالسعالالجسموآالمالحمى

بـالمصابیناألشخاصبعضیعانيقدمھم.أصابعلونتغیرأو،الطعاممنجدیدنفورأو،الشمأوالتذوقحاسةفقدانأو،األنفبسیالن
COVID-19 بـالمصابیناألشخاصبعضیعانيالاألولیة.كأعراضھماإلسھالأو/والمعدةواضطرابالجسموآالمالحلقالتھابمن
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COVID-19 بـالمصابینمنأقلیةتعانياإلطالق.علىأعراضأيمن COVID-19 الذيالرئويوااللتھابالتنفسفيصعوباتمن

المستشفىدخولیتطلب .

بـاإلصابةخطرعواملتشمل،األطفالفي COVID-19 منأقلالعمرالمستشفى):فيالعالجیتطلبالذيالرئويااللتھاب(أيالشدید
65(السنكبارالخطر:عواملتشمل،البالغینفيالوالدة.منذالقلبوأمراض،المناعةوتثبیط،والسمنة،والسكري،والربو،واحدعام

،المناعةنقصوحاالت،القلبوأمراض،الربو/الرئةوأمراض،األجلطویلةمنشأة/المسنینلرعایةدارفيواإلقامة،فوق)وما
مرضوالكبد،الكلىغسیلتتطلبالتيالمزمنةالكلىوأمراض،والسكري،الشدیدةوالسمنة .

انتشارلمنعطریقةأفضل COVID-19 عندمااآلخرینمناألقلعلىأقدام6بعدعلىنفسك(إبقاءاالجتماعيالتباعد)1(خاللمنھي
الیدینغسل)متكرر3(و؛منزلكفيلیسواأشخاصمعالداخلوفيالمنزلخارجتكونعندماقناعارتداء)2(؛المنزل)خارجتكون

األقلعلىكحول٪60علىیحتويالیدینمعقمأووالصابون(بالماءبشكل ).

لـبھاالمصرحالعالجاتمنالعدیدحالًیایوجد COVID-19: (1) العدوىمعمبكًراإعطاؤھایمكنالتيالنسیلةأحادیةالمضادةاألجسام
یسمىللفیروساتمضاددواء)2(؛الشدیدةالعدوىتطورلمنع remdesivir 4(والكورتیكوستیرویدات.)3(؛ ) tocilizumab تطورإذا

وخیمرئويالتھاب .

اللقاحات

لقاحاتثالثةحالًیایوجد،ھذاالكتیبتحدیثمناعتباًرا COVID-19 (لقاحالمتحدةالوالیاتفيوالدواءالغذاءإدارةمنمعتمدة
Pfizer-BioNTech mRNA ، ولقاح Moderna mRNA ، ولقاح Johnson & Johnson). أليحالًیااللقاحاتھذهعلىالموافقةتمت

عدوىالتقاطیمكنكالوالمرضعات.الحواملاألفرادذلكفيبما،عاًما12عنعمرهیزیدشخص COVID-19 اللقاحاتوھذه،اللقاحمن
بكالخاصالنوويالحمضعلىتؤثرال .

فيللتوظیفاآلنمطلوباللقاحمتاحة.تكونعندمااللقاحعلىواألطفالاألسرةأفرادجمیعبشدةینصحأن PIC لیسواالذینأولئكلجمیع
أكثرمنشآتناداخلیتواجدونالذینإلخ)،التدخلدعمأشخاص،استشاریین،(مقاولینخارجیینأفرادوألي،إعفاءعلىللحصولمؤھلین

لدیناعلمعنالمسبقةالموافقةعملطاقمبین٪100بنسبةتطعیممعدلاآلنلدینااألسبوع.فيواحدةساعةمن .

تعریفات
ساعة24فترةخاللدقیقة15منوألكثرأقدام6منأقربوثیق:اتصال .

بفیروسمصابشخصمعالوثیقاالتصالالتعرض: COVID قبل(أواألعراضظھوربعدأیام10وحتىقبلساعة48بینوقتأيفي
أعراضأيلدیھمیكنلمإذا،اإلیجابياالختباربعد/ ).

الزمنمنطویلةلفترةمشتركمكانفيیعیشونأشخاصمناألسرةتتكونأسرة: .

أسرتكخارجبشخصوثیقاتصالعلىتكونأنتجمع: .

بفیروسإصابتھمثبتتالذیناألشخاصتماًمایفصلعزل: COVID-19 غرفةأوالمطبخأوالحمامیتشاركون(الالمنزلفياآلخرینعن
(النوم .

لـتعرضواقدكانواإذامنازلھمفيللبقاءویقیدھماألشخاصیفصلالصحي:الحجر COVID-19.

3. رصد COVID-19 والتعرضواألعراضعنھواإلبالغ

فحصأ. COVID-19 التقاریروإعدادومراقبتھ

الیوميالفحص :
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a. فحصاستبیانبإكمالوالموظفینالعائالتجمیعستقوم COVID وإظھارإلكترونيبریدأونصیةرسالةعبریومًیا

خضراء"شاشةعلى(الحصولالفحصاجتیازوالموظفینواألطفالالعائالتعلىیجباإلنزال.أثناءالنتائج ").
b. الفصلبابعندأوالخارجفيإما،طفلكیحیيالذيللمعلمالخضراءالشاشةعرضیجب،األطفالتسلیمیتمعندما .
c. فحصاستبیانإكمالعلىقادًراتكنلمإذا COVID وسیطرحالجرسدقالمبنى.دخولعدمفیرجى،الیومي

الفرزأسئلةشفھیاًالمسؤول .

:المراقبة
d. إلىالقدومقبلأطفالھمحرارةدرجةمنالتحققالعائالتمنُیطلب PIC منالتحققالموظفینمنُیطلبكمایوم.كل

إلىالقدومقبلحرارتھمدرجة PIC یومكل .
e. إخطارفیرجى،لمنزلكحرارةمقیاسشراءمنتتمكنلمإذا Deb Green على

dgreen@parentinfantcenter.org واحًداوسنوفر .
f. تتبعلغرضوالموظفیناألطفاللجمیعنشطإلكترونيسجلعلىوتحافظعلمعنالمسبقةالموافقةإدارةستطور

أعراض COVID-19 القراراتتوجیھفيللمساعدةأسبوعًیاالبیاناتھذهمراجعةستتموااللتھابات.والتعرض
بسببالمركزإلغالققراراتأياتخاذیتمبالعملیات.المتعلقة COVID-19 فیالدلفیافيالعامةالصحةإدارةقبلمن

الفیدرالیةالتوجیھاتأوالوالیةأوالمدینةلتوجیھاتوفًقاأو .

:اإلبالغ
g. بـالمقربینمعارفكأحدأوطفلكأوأنتإصابتكتشخیصتمإذا COVID-19 ، ینتظربشخصاتصاللدیككانأو

بـشبیھةأعراضمنیعانيكانأو،األعراضاختبارنتائج COVID ، التنفیذيبالمدیرفاتصل Deb Green على
dgreen@parentinfantcenter.org. علىكارترجیسیكاالمدیرمساعدنسخیرجى
jcarter@parentinfantcenter.org داخلحدتھامنوالتخفیفمناسباالتصالتتبعإجراءمن نتمكنحتى لجھات

المعلوماتھذهبسریةاالحتفاظسیتممنشآتنا. .
h. حاالتحولمعلوماتنشرعنالعائالتتمتنعأنالمھممن COVID-19 خارجشخصأيمعالمؤكدةأوالمحتملة

توصیلبتنسیقعلمعنالمسبقةالموافقةمسؤولوسیقومللغایة.سریةالمعلوماتھذهاعتباریجبالدراسي.الفصل
المعلوماتھذه .

المصابینأوالمرضىللموظفینالتوجیھیةالمبادئب.

تشخیص/واختباراألعراضذلكفيبما،الصحیةالمعلوماتجمیعسریةعلىالحفاظیجبواألطفال،واألسر،أعراضیةبأعراض
COVID-19 ، علمعنالمسبقةالموافقةفياألسرةوأفرادوالموظفیناألطفاللجمیع .

كانواإذاالموقعفياألسرةوأفرادوالموظفینلألطفالعلمعنالمسبقةالموافقةتسمحلن :

1. بـشبیھة"أعراضعالماتعلیھمتظھر COVID-19". تحدیدیتم،بفیالدلفیاالعامةالصحةإدارةعلىبناًء
بـالشبیھة"األعراض COVID-19" خاللمن :

a. فيصعوبة/التنفسفيجدیدضیق،مستمرأوجدیدسعال،)100.0(>حمىالتالیة:األعراضأحداألقلعلى
،متقطع)بشكلالربومنسعالأوالتنفسفيضیقلدیھمكانإذا،المثالسبیلعلى،للطفلاألساسخط(فوقالتنفس

أوالصغار)األطفالعندالطعاممنالنفورماعادة(الحظترائحةأوجدیدطعمفقدان
b. /والغثیانالحلق،والتھابوالصداع،العضالت،فيوألمقسوةقشعریرة،التالیة:األعراضمناثنیناألقلعلى

األنفسیالن/واحتقانوالتعب،واإلسھال،التقیؤ،
2. فیھامشتبھأولدیھمؤكدةعلمعنالمسبقةالموافقةمنطقةخارجبشخصوثیقاتصالعلىتم

إصابةبفیروس COVID-19 ھذهوفي،بالكاملالموظفتطعیمیتملم(ماالماضیةیوًما14الـخالل
أدناهالتوجیھاتانظر،الحالة ) ..

3. لـحالًیایخضععلمعنالمسبقةالموافقةخارجمنشخصبھوثیقاتصالعلىكان te لدغة
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بفیروساإلصابةالحتمال COVID-19 بالكاملیتمالموظفلم(مامعلقةونتائجھا

أدناهالتوجیھاتانظر،الحالةھذهفيتطعیم، ).

الصحیالسفرالحجرإرشاداتستواصلج.
األمراضعلىالسیطرةمركزإرشاداتعلماتباععنالمسبقةللموافقة (CDC) دوناألطفال(مثلالملقحینغیراألشخاصبسفریتعلقفیما

عاًما12سن ).

اختبارخاللمنلالختبارتخضعأنفیجب،المحلي)التنقل(خارجالقطارأوالحافلةأوبالطائرةیسافرونأطفالك/طفلككانإذا COVID
PCR فيابق،سلبیةاالختبارنتیجةكانتإذاحتىالسفر.بعدكاملةأیام7لمدةالذاتيوالحجرالمنزلفيوالبقاءالسفرمنأیام5-3بعد

اإلصابةمناآلخرینلحمایةنفسكفاعزل،إیجابًیااختبارككانإذاكاملة.أیام7لمدةنفسكوعزلالمنزل .

السفربعدأیام10لمدةالصحيوالحجرالمنزلفيالبقاءعلیھمفیجب،أطفالك/طفلكاختباریتملمإذا .

كوفید-مثلأعراضتشبھأعراضمنیعانونالذینألولئكإرشاداتد-

A. .كوفید-سي
بـشبیھةأعراضعلیھمتظھرالذینالموظفینأواألطفالعلىیجب COVID ( 4انظر A):

a. المنزلفيالبقاء
b. التنفیذيالمدیرإلىإلكترونيبریدإرسالطریقعنعلمعنالمسبقةالموافقة ، Deb Green

(dgreen@parentinfantcenter.orgوإخطار) كارترجیسیكا،المساعدوالمدیر
(jcarter@parentinfantcenter.org)

c. اختبارعلىوالحصول COVID-19 PCR أو
المنزلفيالموظف/الطفلبقاءیتطلبالالذيالبدیلالتشخیصوتوثیقتقییمھاالطبیةالرعایةمقدممناطلب .

اختبارفإن،البدیلالتشخیصتوثیقعلىقادرغیرالطبیبكانإذاملحوظة: PCR الموافقةإلىللعودةمطلوب
أیام10منأقلفيعلمعنالمسبقة .

B. تشبھأعراض COVID-LIKE المدرسةیومخالل
a. بـشبیھة"أعراضمنیعانيالطفلأنالموظفینأحداكتشفإذا COVID-19" فسیتم،الدراسيالیومخالل

أحدمعبالخارجسینتظرأوالمخصصة)المرضیة(منطقتناالعائلةمواردغرفةإلىالفورعلىالطفلاصطحاب
بذلك(إذاالطقسالموظفین ).

b. أعراضتشبھأعراضعلیھتظھرموظفسمحأي COVID-19 ممكنوقتأقربفيالمنزلإلىیعودسوف .
c. سوفمسؤول PIC إذاعضوااإللكترونيالبریدعبرالمعلمأوالمریضالطفلالدراسیةالفصولفيعائالتیخطر

تأكیدلدیكتمالموظفینأواألطفال COVID-19.
d. 7القسمفيالواردلبروتوكولناوفًقاالعائالتمعالمسؤولونسیتابع .

تشبھألعراضالتعرضبعدعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالعودةج-
a. COVID-19 لـاألولياالختباریكون COVID-19 PCR بعدللعودةالقیاسیةالمركزبمعاییرالفردویفيسلبًیا

أو؛األقل)علىساعة24لمدةحمىوجودعدم(أيالمرض
b. فيالموظف/الطفلبقاءیتطلبالالذيالبدیلالتشخیصوتوثیقالموظف/الطفلبتقییمالطبیةالرعایةمقدمقام

أو؛األقل)علىساعة24فيحمىتوجدال(أيالمرضبعدللعودةالقیاسیةالمركزبمعاییرالفردویفي،المنزل
c. صحیحیليماكل :

i. منذاألقلعلىأیام10مرت
1. أواألعراضظھور
2. وكان؛أعراضھناكتكنلمإذاإیجابياختبار

ii. أو(تایلینول)اسیتامینوفین(مثلللحرارةالخافضةأدویةأياستخدامدونالحمىمنخالیةالفرد
وساعة؛24لمدةأدفیل))(موترین،اإلیبوبروفین
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iii. األنفوسیالنالسعال(مثلاألخرىاألعراضتتحسن ).

اختبارتكرارأنالحظ COVID-19 المركزإلىللعودةمطلوًبالیس .

E. لـإیجابيلفحصتعرضالذيالطفلمنأولعضوالتوجیھیةالمبادئ COVID-19اعتقد

A. بـإصابتھثبتتلشخصتعرضأنھأسرتھأفرادأحدأوالموظفیناألسرةإذاأحدأفرادأوالموظفین COVID-19 یتمالبالدخارج
فيأنھا:علىعلمعنالمسبقةالموافقةتعریف

■ بـإصابتھتأكیدتملشخصساعة24مدىعلىدقیقة15منألكثرأقلأوأقدام6غضون COVID-19 ،
■ شخصعلىظھوراألعراضبعدأیام10خاللمنساعة48قبلبینوقتأيفيالتعرضھذاوحدث

COVID أعراضأيإذاإیجابیة،اختبار(أوإیجابیة ).

إخطارالفردعلىیجب Deb Green (dgreen@parentinfantcenter.org) كارتروجیسیكا
(jcarter@parentinfantcenter.org) التعرضعنلإلبالغ .

عاًما12سندوناألطفالجمیعذلكفي(بماالتطعیمعدمحالةفي ):

B. فیھتعرضوایومآخربعدأیام10لمدةالعامةاألماكنأوالمدرسةأواألطفالرعایةأوالعملإلىالذھابوعدمالصحيالحجر
كورونابفیروسالمصابللشخصأ)7( . .

C. ألعراضالذاتیةالمراقبة COVID-19 ( 4انظر A) بـالمصابالشخصمعوثیقاتصالعلىكانوایومآخربعدیوًما14لمدة
COVID-19.

D. اختبارإجراءاعتباركفيضع COVID PCR أعراضھناكتكنلملوحتىالعدوىانتقاللتقییمبعدهأوالخامسالیومفي .
E. إدارةستقوم،المحتملالتعرضھذاحولمعلوماتتلقيعند PIC خاللمنالمحتملالتعرضبھذااتصالجھاتأيبإخطار

المسبقةالموافقةعملیاتعلىالمعلوماتھذهتأثیرتحدیدسیتمالدراسي.الفصلنفسفيوالعائالتالموظفینإلىإلكترونيبرید
حدةعلىحالةكلأساسعلىعلمعن .

اصابتھمثبتتالذيالشخصمنعزلعلىقادراتكنلمإذامالحظة: COVID-19 (. لمدةالصحيالحجرأنیجباألسرة)،سابقعضو
أیامإضافیة10لمدةالصحيالحجرثمیوما،10 .

بالكاملتطعیمھتمإذا ():
A. بفیروسالمصابالشخصعلىاألعراضتظھرلمللعائالتإذا COVID ، یحتاجولكن،المنزلفيالصحيالحجرإلىیحتاجفلن

اختبارعلىالحصولإلى COVID PCR التعرضبعدالخامسالیومفي .

بالكاملتطعیمھتمإذا ():
B. المنزلفيالصحيالحجرإلىالملقحالموظفیحتاجفلن،األسرةأفرادأحدكورونابفیروسالمصابالشخصیكنلملألفرادإذا

اختبارعلىالحصولإلىیحتاجولكنھ،األعراضعلیھتظھرلمإذا COVID PCR لھاالتعرضبعد5یومعلى .

C. شخصكانإذا COVID المطعمینالموظفثماألسرة،أفرادأحدھواإلیجابي :
a. ( ملثمیناألطفالمعیعملكانإذا ) D الحصولیجبولكنالمنزلفيالصحيالحجرإلىتحتاجاإلماراتیالالتضامن

اختبارعلى PCR COVID تعرضھابعد5یوم .
b. ( اختبارعلىوالحصولأیام،7لمدةالمنزلفيالصحيالحجرإلىیحتاجالمقنعة)غیراألطفالمعیعملكانإذا PCR

COVID 5یوم .
i. كانإذا COVID تستمرأنینبغيولكن7یومفيالعملإلىالعودةیمكنالموظفسلبي،ھو5یوماختبار

ألعراضرصدفي COVID فياألوقاتجمیعفياإلخفاءإلىخاصبشكلاالنتباهویجب14الیومحتى
الجامعيالحرم PIC.
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F. اإلیجابیةالتجاربالذيالطفلأوالعائلة،أفرادأحدأولموظفتوجیھیةمبادئ COVID-19

A. مدراء PIC االختباراتمعوالموظفیناألطفالعنتقریرایقدمسوف COVID العامةللصحةفیالدلفیالوزارةإیجابیة (PDPH)

اإلغالقإلىوالحاجةالمفقودینعنالبحثاالتصالحولتعلیماتھمتتبعوسوف .

B. المنزلفيأ)7(انظرإصابتھمثبتتالذيللفردتعرضواالذینأوالدراسيالفصلنفسفيوالموظفیناألطفالجمیععزلسیتم
الصحیةالرعایةبمقدماالتصالالوقتذلكخاللاألعراضعلیھتظھرشخصأيعلىیجبتعرض.آخریوممنأیام10لمدة

اختبارعلىالمعرضینالموظفین/األطفالجمیعیحصلأن،مطلوًبالیسولكن،المستحسنمناالختبار.لطلببھالخاص
COVID PCR االختبارھذاأنمنالرغم(علىانتقالوجودعدممنللتأكد،أعراضلدیھمتكنلملوحتى،الخامسالیومفي

كاملةأیام10لمدةالمنزلفيالبقاءالموظفعلىیتعین/الطفلفإن،سلبي ).
C. لتوجیھاتوفًقا PDPH ، لـاإلیجابيالفردیظلأنیجب COVID-19 یليماكلتتحققحتىالمنزلفي :

■ منذاألقلعلىأیام10مرور :

1. أواألعراضظھور
2. وكان؛أعراضھناكتكنلمإذاإیجابياختبار

■ أو(تایلینول)اسیتامینوفین(مثلللحرارةالخافضةأدویةأياستخدامدونالحمىمنخالیةالفرد
واألعراضساعة؛24لمدةأدفیل))(موترین،اإلیبوبروفین

■ التحسنفيآخذةاألنف)سیالنوالسعال،المثال،سبیل(علىاألخرى .

لـاإلیجابيالفردیحتاجال،الوقتھذافيملحوظة: COVID-19 اختبارتكرارإلى COVID-19 أجلمنالطبیبمالحظةأو
المركزإلىالعودة .

للفیروسوالتعرضاألشقاءجي.

A. بفیروسإصابتھثبتتشقیقالطفللدىكانإذا COVID ، علىأیام10لمدةالصحيوالحجرالمنزلفيالطفلیبقىأنیجب
7الصفحة(انظریوًما20لمدةالمنزلفيالبقاءعلیھفیجب،أخیھعنالعزلةعلىقادًراالطفلیكنلمإذااألقل. ).

B. ،علمعنالمسبقةالموافقةإلىالشقیقیأتيفقد،إیجابیةاختبارهنتیجةكانتطفلأومعلملدیھللطفلالدراسيالفصلكانإذا
یكونأنأوأعراضمنأخوهأوھویعانيأالبشرط COVID-19 علىفیجب،الطفلأواألخعلىاألعراضظھرتإذامؤكًدا.

اختبارانتظارأثناءالصحيالحجرالطفل COVID. ( 6الصفحةانظر ).
C. بـشبیھةأعراضمنیعانيالطفلكانإذا COVID علىالحصولیتمحتىالمنزلفيالشقیقیبقىأنفیجب،االختباروینتظر

السلبیةاالختبارنتیجة .

بسببعلمعنالمسبقةالموافقةمنللمركزمحتملإغالقحاء. COVID
PIC مطلوًباأومناسًباالمركزإغالقیكونمتى/كانإذامالتقریربفیالدلفیاالصحةوزارةمعیعملسوف .

4. علمعنالمسبقةالموافقةإلىالمجيءقبل ،
● عامغضونوفيواحدعامسندونلألطفالأشھر6غضون(فيمحدثصحيتقییمنموذج)1(إلىاألطفالجمیعسیحتاج

الموافقةإلىالمجيءقبلأشھر)6غضون(فيمحدثطارئاتصالنموذج)2(وفوق)وماواحدعاممنلألطفالواحد
مقدمِقبلمنوتأریخھالنموذجتوقیعویجب،الصحيالتقییمنموذجفياللقاحمعلوماتجمیعإدخالیجبعلم.عنالمسبقة

علىمتاحةالنماذجالمحدثة.النماذجھذهبدونعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالقدومطفلأليیجوزالبك.الخاصالطبیةالرعایة
موقع PIC's website.

● الوقت.ھذاخاللعلمعنالمسبقةوالموافقةاألوصیاء/الوالدینبینوالصادقالمفتوحالتواصلأھمیةفيالمبالغةیمكنال
إبالغمنكنطلبفإننالدینا،الكاملالمجتمعوسالمةالصحةعلىللمحافظة PIC تشخیصطقصاألسرة أفرادطفلك،س كانإذا

COVID-19 أیًضاالمعلوماتھذهلناستسمحاألمر.لزمإذامنشآتنامنوالتخفیفتتبعالسلیماالتصالإجراءمننتمكنحتى

2021أغسطسالتحدیث:تم
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عدوىفيمحتملةاتجاھاتأيبتتبع COVID-19 بـاالتصالیرجىعلم.عنالمسبقةالموافقةعلىتؤثرالتي Deb Green على

dgreen@parentinfantcenter.org علىكارتروجیسیكا jcarter@parentinfantcenter.org.

5. إجراءات

A. السیاراتواستالمھممرافقياألطفالإنزال
بفیالدلفیاالعامةالصحةإدارةمنمباشرةتوصیاتالمأخوذة :

a. الذیناألطفالبخالفالركابجمیعنشجع،السیاراتمرافقياستخدامعلیھمیجبالذینواألطفالللموظفینبالنسبة
مًعایعیشونالالذیناألفرادستتضمنالسیارةكانتإذاأقنعةارتداءعلىعامینعنأعمارھمتزید .

b. السیارةدخولوبعدقبلاألقلعلىكحول٪60بنسبةالیدینمعقماستخدم .
c. السائقعنبعیًداالركابیجلسأنیجب،أمكنإذافقط.الضرورییناألشخاصعلىالسیارةفيالركابعددحصر

السائقمقابلقطريبشكلالخلفيالمقعدفيالحالھوكما،اإلمكانقدر .
d. الدورانإعادةعدموضععلىالھواءتكییف/التھویةضبطأوالنوافذفتحطریقعنالتھویةبتحسینقم .
e. قداألسطحھذهألناألطفالمتناولعنبعیًدااألطفالعرباتأولألطفالالشخصیةالسیارةمقاعدجمیعبتخزینقم

االستخدامبینبمطھرللتنزهالمدرسةتستخدمھاالتياألطفالعرباتمسحیجبملوثة.تكون .

B. التسلیمإجراءات

نطلبالدراسیة.الفصولتغطیةجداولفيولمساعدتنا،الممراتفياالزدحاملمنعالمتدرجواالستالماإلنزالجدولفيمستمروننحن
المجدولةوالتوصیلالتوصیلبمواعیدااللتزامالعائالتجمیعمن .

مناثنینإصداریتم FOBs مدخلكلأمامالمتاحالیدینمعقماستخدامالعائالتمننطلب،التسلیمموقعإلىالوصولعندللعائالت. .

المسؤولمنإذنأو،الخضراءالشاشةبدونصباح.كلالنصیةالرسائلعبرأسرةكلإلىالصحيالفحصاستبیاناستبیانإرسالسیتم
المنزلإلىالعودةإلىالطفلسیحتاج،بنجاحالفرزأسئلةعلىاإلجابةبعدالمبنىلدخول .

المحددوالتوصیلاإلنزالوقتخاللالمبانيدخولللوالدینیمكن،2021أغسطسمناعتباًرا .

،الطبیعةملعبفيالفصلكانإذاالدراسة.حجرةإلىمباشرًةاألطفالاصطحاب،فیجبالصباحفيالنزولأثناءالداخلفيالفصلكانإذا
منطقةفيالفصلكانإذاالملعب.بوابةعنداألطفالإنزالفیجب Sandbox ( إلىینزلالذيالشخصیدخلفقد،الطبیعة)ملعبخلف

منطقةإلىالبوابةعندطفلھوینزلالتسلقھیكلخلفویمشي،طفلھمعالملعب sandbox.

ھذاخاللالدراسيالفصلإلىبالدخوللھمُیسمحوالألطفالھمالدراسيالفصلخارجاآلباءسینزل،الدراسيالفصلإلىالذھابعند
.الوقت

منطقةفيأوالملعبفيالبابأوعندطفلھمیحیيالذيللمعلمالخضراء""شاشتھمإظھارإلىالعملعنینزلونالذیناألشخاصسیحتاج
.الحمایة

فياالزدحاملتجنبوالتوصیلاإلنزالأثناءاألخرىالعائالت/المعلمینمعالتحدثفيیقضونھالذيالوقتتحدیدالعائالتمننطلب
األطفال/الموظفین/للمعلمینطویلةلفتراتوالتعرضالردھة .

الممراتفيأكبرمساحةلضمانالمغادرةأوللدخولاالتجاهإلىتشیرأسھمأياتباعالعائالتمننطلب .

C. إجراءاتوانیت
أوالملعبفيالدراسیةالفصولبعضتكونقدأطفالھم.اللتقاطفوبباستخدامالمبانيتدخلقداألسرجمیع،2021أغسطسمناعتبارا

منطقةفي sandbox.
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الدراسيالفصلإلىبالدخوللھمُیسمحوالألطفالھمالدراسيالفصلخارجاآلباءسیصطحب،الدراسيالفصلمناالستالمحالةفي .

منطقةفيااللتقاطحالةفيالبوابة.عندطفلھانتظارالصوربالتقاطیقومالذيالشخصعلىیجب،الطبیعةملعبفيالركوبحالةفي
عندطفلھوالتقاطالتسلقھیكلخلفوالسیر،الطبیعةملعبإلىالدخولالصغیرللشخصیمكن،الطبیعةملعبخلفالرملالصندوق

الرملالصندوقمنطقةإلىالمؤدیةالبوابة .

األسودالسطحعلىوممتلكاتھممعلمھممعاألطفالسینتظر،مساًء5:55الساعةبعدوصلتإذا .

العائلةاتفاقیةفيالموضحةالمتأخرةبالرسوممساًء6:05الساعةبعدتصلالتيالعائالتمحاسبةستتم .

6. المنزلمنعناصر
● البریةالطنانواألشیاء(النحلالصغاراألطفال/للرضعتتركالدراسیةقد

Doodlebugsو)العائالتفصولناوالیرقات الیومطوالالمخصصةاألطفالعرباتحظائرفيالمبنىفیفيالمتصیدون .

● منطقةاألسفلتبجوارتقعالتيالبوابةالماضيتأتيالقدالبخاریةوالدراجاتالدراجات .

● ممرالرئیسيطواللمدخلعلىالسوداءالبوابةخارجالدراجاتحاملعلىالدراجاتتخزینیمكن .

● المسبقةالموافقةإلىالمنزلمناالنتقالعنصرإحضارإلىالطفلاحتاجإذاالمنزل.منلعباألطفالیحضرأالیجب
ظھرحقیبةفیالطفلُملصقكتابأوعائلیةصورةوضععلىنشجعفنحن،علمعن .

● عندبھمالخاصةالظھرحقیبةفيوضعھیجبولكن،الراحةمحشولوقتحیوانطريإحضارصغیریمكنلألطفال
الراحةوقتأثناءإالإخراجھایمكنوالعلمعنالمسبقةالموافقةدخولھم .

● التالیةالعناصرعلىالحقیبةتحتويأنیجبطفلك.معغسلھا)(یفضلبرباطحقیبةأوظھرحقیبةإرسالیرجى
○ سریرأوللسریرورقة
○ راحةلوقتخفیفةبطانیة
○ فيبھااالحتفاظسیتمالتيالمالبسمنتغییراتعدة PIC

○ المیاهزجاجةعمرمدرسة/المدرسةقبلمامرحلةأوطفلكوب
○ الزجاجاتیستخدمونالذینلألطفالزجاجاتأكیاس
○ للوجھقناعانسنتان:عمرھم>كانإذا

● ذلكفيبمایومًیاالمنزلإلىالعناصربعضإرسالسیتم :

○ الزجاجاتأكیاس
○ متسخةمالبس
○ الصغاراألطفالأكواب
○ یومكلإعادتھاویجبللغسیلیومًیاالمنزلإلىالمیاهزجاجاتإرسالسیتم

● لغسلھاالجمعة)(أیامأسبوعًیاالمنزلإلىالقیلولةعناصرإرسالسیتم .

7. اإلصابةحالةأثناءالفصلداخلالحیاة

أ. ارتداء
لفیروسالتعرضخطرمنكبیربشكلیقللأنیمكنالقناعارتداءأنعلىقویةالطبیةاألدلةاألقنعة: COVID-19. نطلبزلناما

أرضناإلىیأتيشخصوأي،الموظفینوجمیع،عامینعنأعمارھمتزیدالذیناألطفالجمیعقبلمناألقنعةارتداء .

كمھارةالقناعارتداءمععلمعنالمسبقةالموافقةستتعامل،االعتبارفيھذاوضعمعجدیًدا.ثقافًیامعیاًراالقناعارتداءأصبح
نتعاملالتيالطریقةبنفس،سنوات)5إلى2(منالمدرسةقبلماوفصولطفلینمنتتكونالتيالدراسیةالفصولفيتنمویة

2021أغسطسالتحدیث:تم
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الىاالنتقالألولئكبالنسبةلكنثانیة.طبیعةاآلنالقناعارتداءأصبح،األطفالمنللعدیدبالنسبةالمرحاض.استخدامتعلممعبھا

لجدیدةالذینغرفسنة2بینأعمارھمتتراوحالذین PIC، كلما،جدیدةمھارةأيمعیرتدي.قناعممارسةفينستمروسوف
توقعنامماأفضلبشكلاألقنعةیرتدوناألطفالفیأنوجدناالعامالماضيأسھل.أصبحت،علیھاتدربنا .

● علىیجبللبالغینأقنعة
○ المسبقةعلىالموافقةیكونونعندماوفمھمأنوفھمیغطيقناعارتداءالثانیةسنفوقواألطفالالبالغینجمیع

أساسعلمعن .

● علىیجبلألطفالأقنعة
○ وفمھمأنوفھمیغطيقناعارتداءطفًالیلتقطونأوینزلونالذیناألفرادجمیع .
○ فيسنتینعنأعمارھمتزیدالذینلألطفالوالخارجالداخلفيمطلوبةاألقنعة PIC. العائالتمنُیطلب

الثانیةسنفوقألطفالھمالقماشیةالوجھأقنعةمن2عنیقلالماتوفیر .
○ أبًداعقابًیاولیس،تعلیمًیادائًماسیكونالقناعارتداءتعلیم .
○ أقنعةھموخلعالرتداءالالزمةالمھاراتبناءعلىسواءحدعلىاألطفالمساعدةعلىالمعلمونسیعمل

االجتماعیةالقصصباستخدامالمدرسةفياألقنعةارتداءأھمیةسببوفھماإلمكانقدرمستقلبشكل
تطویرإلىباإلضافةوالصغیرةالصباحیةاالجتماعاتفيوالمحادثاتالجماعیةواأللعابوالفنواألغاني

ومعقمةنظیفةعلیھاوالحفاظاألقنعةتتبعفيللمساعدةأنظمة .
○ كمامةالتنفسفيصعوبةمنیعانونالذیناألطفالیرتديأالیجب .
○ سالمتھمعلىحفاًظاالقیلولةوقتأثناءأقنعةاألطفالیرتديأالیجب .
○ یومكلجدیدقناعاستخدامیجب،منھالتخلصیمكنقناعاستخدامحالةفي .
○ یومكلغسلھیجب،القماشمنقناعاستخدامحالةفي .
○ التنفسبصماماتالقناعأوالقناعمنبدالًالوجھ)أغطیة(سحبالمسامیراستخدامعدمیرجى .

أنتذكر mارتداءask تعلمعلىأطفالھممساعدةعلىالعائالتنشجعھذا.علىالجددألولئكالوقتبعضستستغرقلألطفالتعلمعملیةھو
مشاھدةالمفیدمنیكونقدمستقل.بشكلوإزالتھااألقنعةارتداء Elmo و Dr. طفلكمعقناعارتداءعنغوبتایتحدث .

ب. الجسدياإلبعادإرشادات
ببعضھمالوثیقاالتصالمنالصغاراألطفالمنعالممكنمنیكونلنأنھنعلمنحن

منعلىوثیقاألشخاصعددمنالحدھوالھدف،ذلكمنبدالًمعلمیھم.ومعالبعض
عائلیةكوحدةدراسيفصلكلإلىالنظرسیتمالعدوى.انتقالمخاطرتقلیلاتصاألجل

التالیةاإلرشاداتاتباعوسیتم :

● عامینالعمرمنتبلغالتيغرفناوستضم،غرفةلكلأطفال9إلىیصلماالصغاراألطفال/الرضعفصولستضم
بینماالمدرسةسنفيأطفالنالدىسیكونطفالً.20و16بینلدیناالمدرسةقبلماوغرف،طفال12ًإلىیصلما

مجموعةلكلطفًال30و25 .

● سیتمالنقطةھذهوعند،الطلقالھواءفيباستثناءالیومخاللاألخرىالمجموعاتعنمنفصلةالمجموعاتستبقى
لألصدقاءدراسیة("فصولأقصىكحددراسیینفصلینضم ").

● التطعیمعلىدلیلتقدیمأساسيزائرأيمنُیطلبالضروریین.غیروالمتطوعینالزوارتقییدسیتم .

ج. لألطفالالعاطفیةاالحتیاجات
● فصولجدیدةإلى"ینتقلون"اآلخریناألطفالمنوالعدیدبرنامجنافیھإلىینضماألطفالمنالجددالذیالعدیدالعاموقتإنھ

عائلیةصورةُتحدثماغالًباالدراسیة.الفصولفيیأتيالالوالدینالنعاسمعوغلبھیكونصعوبةقداألطفالبعضدراسیة.
تغادرثمستغادرأنكمنطفلكتحذرأناألفضلمن،دائًماالحالھوكماكبیًرا.فرًقاالطفلظھرحقیبةجیبفيمدسوسة
الروتینیةاإلجراءاتجمیعفياألطفاللمساعدةاستعدادعلىمدرسیناأنمنالتأكدیرجىالوقت.ذلكیحینعندمابسرعة

علمعنالمسبقةالموافقةإلىالعودةعندسیواجھونھاالتيالجدیدة .

2021أغسطسالتحدیث:تم
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● وسیكونالعناقإلىاألطفالمعظمسیحتاجمنھم.مقربةعلىیكونواوأنوإراحتھمولمسھماألطفالحملالمعلمونیستطیع

أجلھممنھناكمعلمونا .

لنموھم.تماًماالمناسبالسلوكعننتوقفولنصغارأطفالإنھمالبعض.بعضھمیلمسواوأناألصدقاء"معالصف
األطفالمنعولیس،فردیةمجموعاتأومجموعاتعنعبارةدراسیةفصوللدینایكونأنھوھدفنا،أخرىمرة

بھمالخاصةالدراسیةالفصولفيالبعضبعضھممعاللعبمن .

الطلقالھواءفياللعبد
زمنیةجداولبإنشاءقمنا،المبكرللتعلیمالدراسیةللفصولبالنسبةیومًیا.األطفالسیخرج،بذلكالطقسیسمحعندما

وساحة،السوداءوالقمة،الطبیعةوملعب،الرملالصندوقالستخدام AZ ، و TotLot المساحاتتقصرالتي
لألصدقاءالدراسیةالفصولعلىالمشتركة .

استخدام.كلبعدبمطھرالدراجاتمسحوسیتمالخارجیةالھوائیةوالدراجاتالدراجاتاستخداممناألطفالسیتمكن
استخدامكلبعدتطھیرھاوسیتمالدراجاتركوبعندالخوذاتاستخدامسیستمر .

الدراسيالفصلإلىعودتھموبعدالخروجقبلأیدیھماألطفالیغسلسوف .

E. الطلقالھواءفيالمشي
عرباتتطھیروسیتمالطلقالھواءفيللمشياألطفالعرباتالدراسیةالفصولستستخدمالصغار:األطفال/الرضع

استخدامكلبعداألطفال .

علمعنالمسبقةللموافقةأخرىمرةالدخولعندأیدیھمویغسلونالمشيعندبأیدیھماألطفالیمسك .

حرمخارجمواقعإلىالمشيعندأقنعةارتداءعامینعنأعمارھمتزیدالذیناألطفالعلىیجب PIC.

لن،الوقتھذاخاللاآلخرین.منمسافةعلىالحفاظفیھایمكنھممواقعإلىفقطاألطفالمعالمعلمونیسیرسوف
حرمخارجالملعبمعداتعلىاألطفالیلعب PIC.

8. علمعنالمسبقةالموافقةمعالتكیفعلىحدیًثاالمسّجلطفلكمساعدة
ولماذاأقنعةسیرتدونالمعلمینأنطفلكذكر .

الصباحروتینعلیھسیبدوالذيالشكلحولطفلكمعمقدًماجیًداتحدث .

طفلكمعالفصلإلىالذھابعلىقادًراتكونلنأنكطفلكذّكر .

وإلىمناألشیاءلحملحقیبةأوظھرحقیبةلدیھطفلكأنمنتأكد PIC یومكل .

9. الذاتيالحجرخاللالدفع
علمعنالمسبقةالموافقةدفع COVID-19 24/7/20(الذاتيالصحيالحجرإضافةأثناء )

الختبارإیجابیةنتیجةعناإلبالغفیھایتممواقفنواجھقدأنناأیًضانعلم COVID-19 حالةفيمعلم.أوطفلمن
إذاالذاتيالصحيالحجرالغرفةتلكفيواألسرالمعلمینمنسُیطلب،الدراسيالفصلفيإیجابیةاختبارنتیجةوجود

غرفةفيوالموظفیناألطفالمنأیًضاُیطلبقدالمصاب.للفردالتعرضفترةأثناءحاضرینالمعلمینأواألطفالكان
التعرضعلىاعتماًدا،الصحيالحجرالمجاورةاألصدقاء .

الفیدراليوالخاصالعامالقطاعینبینالشراكةقرضدعمخاللمنمعلمینا.لدعمبجدعملنا،الوباءھذابدایةمنذ
وأصدقاءعائالتمنالسخیةوالتبرعات PIC ، 4لمدةإغالقناخاللمنمعلمیناومزایارواتبمواصلةمنتمكنا

ذلكحققالذيالفرديللدعمللغایةممتنوننحن.2020لعامأشھر .

لـالتعرضبسببالصحيالحجرمنھمُطلبإذاأنھطمأنتھمخاللمنالدراسیةفصولنافيالمعلمیندعمفيسنستمر
COVID-19 في PIC ، الصحيالحجرفترةخالللھمالدفعیتمفسوف .
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قصیرةإغالقعملیاتأيخاللالعائالتعلىرسومفرضفياالستمرارإلىنحتاج،معلمیناأجوردفعأجلمن

علمعنالمسبقةالموافقةعنخارجةألسبابالذاتيبالحجرمطالبةاألسرةكانتإذاأو/واألجل .

المدىعلىمحتملإغالقمعللتعاملبناالخاصةالدراسیةالرسومسیاسةبتحدیثاإلدارةومجلسالمالیةلجنتناقامت
بناالخاصة21-2020العائلةاتفاقیةفياآلنالسیاسةھذهتحدیدتمالطویل. .

10. للعائالتموارد
موقعللعائالتالممتازةالمواردمنثروةلدینا PIC. ھوموقعناعلىالمواردصفحةإلىالرابط :

https://parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families

مًعاھذافيجمیًعانكونأنفينستمر !
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