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صفحة 1

أغسطس 20 2021
:الحالية  COVIDملخص لسياسات
قويًا وشديد العدوى  COVID Deltaلسوء الحظ  ،ال يزال متغير
القوة  ،وعدد الحاالت آخذ في االرتفاع بسرعة .مرة أخرى  ،الفيدرالية والوالئية والمحلية
اإلرشادات والتوصيات تتغير يوميًا .نحن نعمل حاليا مع
لتحديد الحاجة إلى تغييرات إضافية في  COVIDطبيب استشاري لفريق عمل
.سياسات الموافقة المسبقة عن علم
المهمة المعمول بها حاليًا .نحن  COVIDفي غضون ذلك  ،إليك ملخص لسياسات
 COVID.توقع حدوث المزيد من التغييرات مع توفر المزيد من المعلومات المتعلقة بـ
نشكرك على سعة صدرك المستمرة بينما نتكيف مع التغييرات السريعة المتعلقة بـ
.كوفيد 19-
أقنعة
األقنعة مطلوبة من الداخل والخارج في أرض الموافقة المسبقة عن علم من قبل جميع البالغين واألطفال ●
.سن  2وما فوق .وهذا يشمل األفراد المحصنين وغير الملقحين
.يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية ارتداء أقنعة الوجه في أوقات الوصول والفصل ●
.يجب ارتداء األقنعة على األنف والفم ●
إذا لم يكن لديك قناع عند دخول منطقة الموافقة المسبقة عن علم  ،فقم باستعمال القناع مرة واحدة ●
.وسيتم توفير
برجاء مالحظة ما يلي :خارج الموافقة المسبقة عن علم  ،ينصح بارتداء القناع لجميع الذين تم تطعيمهم و ●
البالغون واألطفال الذين لم يتم تلقيحهم والذين تزيد أعمارهم عن عامين أثناء التواجد في الداخل  ،وخاصة في
.األماكن التي ال تعرف فيها أن الجميع قد تم تطعيمهم
جدول الموافقة المسبقة عن علم
إلى جدولها اليومي من الساعة  8صباحً ا حتى الساعة  PIC 6اعتبارً ا من يوم االثنين  30 ،أغسطس  ،ستعود شركة ●
.مسا ًء
سنظل بحاجة إلى جداول زمنية متداخلة ألننا نريد تجنب أي ازدحام ●
.في ممراتنا قدر اإلمكان
ستواصل جميع العائالت جداولها الحالية للعام الماضي ما لم نفعل ذلك ●
.سمعت منك

الصفحة 2

الفحوصات الصحية اليومية لفيروس كوفيد 19-
يجب على العائالت إكمال أداة الفحص اليومية التي سيتم إرسالها بالبريد اإللكتروني وإرسال رسالة نصية إليها ●
.كل صباح
افحص درجة حرارة طفلك قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم وتأكد من أنها ال تفعل ذلك ●
.لديك حمى تزيد عن  100.0درجة
إذا لم يكن لديك هاتفك إلظهار الشاشة الخضراء  ،فالرجاء عدم إدخال ●
بناء .رن الجرس وسيطرح عليك المسؤول أسئلة الفرز
.قبل السماح لك بالدخول
.احتفظ بطفلك بالمنزل إذا كنت تعاني من أعراض تشبه أعراض اإلصابة بالفيروس
األطفال الذين تظهر عليهم أي من األعراض التالية يحتاجون إلى البقاء في المنزل ●
الموافقة المسبقة عن علم :حمى تزيد عن  100درجة  ،سعال جديد  ،فقدان حاسة التذوق أو الشم  ،أو ضيق
.يتنفس
:سيحتاج األطفال الذين تظهر عليهم أي من األعراض التالية إلى البقاء في المنزل ●
غثيان  /قيء  ،إسهال  ،تعب  ،احتقان  /سيالن األنف  ،قشعريرة  ،قسوة  ،عضالت
.ألم أو صداع أو التهاب في الحلق
 Executiveفاتصل بـ  COVID ،إذا كان طفلك يعاني من أعراض شبيهة بـ ●
ونسخ جيسيكا  dgreen@parentinfantcenter.orgالمخرج ديب جرين في
 jcarter@parentinfantcenter.org.كارتر في
سيقوم المعلمون بفحص األطفال بصريًا ً
بحثا عن عالمات المرض  ،وهو ما يمكن أن يحدث  PIC ،أثناء وجودهم في
تشمل احمرار الخدين  ،وسرعة التنفس أو صعوبة التنفس (بدون جسدي حديث
النشاط)  ،والتعب  ،أو االنزعاج الشديد  ،والتأكد من أن الطفل ال يعاني من الحمى
وال تعاني من السعال أو ضيق التنفس .سيتم إرسال األطفال إلى المنزل مع
.أي من هذه األعراض
العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم األعراض
من أجل العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد أي من األعراض المذكورة أعاله  ،يجب على العائالت توفير
) ،يتم إجراؤه في مختبر  /مكتب مزود  PCRسلبية (اختبار  COVIDنتيجة اختبار )(1
 COVID ،مالحظة من طبيب الطفل تفيد بأن األعراض ليست متعلقة بـ )(2
.أو ( )3يجب عزل الطفل في المنزل لمدة  10أيام
التعرض للفيروس
أو كان لديك اتصال  COVID-19إذا تم تشخيص إصابتك أنت أو طفلك أو أحد المخالطين المقربين بـ
 Executiveمع شخص ينتظر نتائج االختبار (يتم أخذها لألعراض) اتصل بـ
ونسخ جيسيكا كارتر في  dgreen@parentinfantcenter.orgالمخرجة ديب جرين في
حتى نتمكن من إجراء تتبع مناسب لجهات االتصال و jcarter@parentinfantcenter.org
.التخفيف داخل منشآتنا .سيتم االحتفاظ بسرية هذه المعلومات
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:على النحو التالي  COVIDيتم تعريف التعرض لـ
كنت على بعد  6أقدام أو أقل لمدة تزيد عن  15دقيقة خالل فترة  24ساعة ●
 COVID-19.شخص تم تأكيد إصابته بـ
في غضون  48ساعة قبل تعرضه له  COVIDلقد تعرضت لهذا الشخص المصاب بـ ●
ظهور األعراض أو قبل  48ساعة من إجراء اختبارهم اإليجابي (إذا كان
).ليس لديه أعراض  COVIDالشخص المصاب بفيروس
) COVID-19األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل (يتم تعريفهم على أنه أسبوعين على األقل بعد آخر لقطة لـ
المؤكدة  ،ال داعي لذلك  COVIDالذين تعرضوا لشخص مصاب بعدوى
،لكن  COVID-19.الحجر الصحي قبل العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في حالة عدم ظهور أي أعراض لـ
 COVIDيوصى بتطعيم األفراد بشكل كامل بجهاز مراقبة التعرض لـ
 COVIDألنفسهم لألعراض لمدة  14يومًا بعد التعرض  ،ويتلقون اختبار
.بعد  5أيام من التعرض
 COVID-19،إذا كان الفرد غير المطعمين يتعرض لشخص بعدوى
:يجب عليه  /عليها
وجيسيكا كارتر ) Deb Green (dgreen@parentinfantcenter.orgإعالم ●
)( jcarter@parentinfantcenter.org
الحجر الصحي في المنزل  -وال تذهب إلى العمل أو رعاية األطفال أو المدرسة أو العامة ●
).األماكن  -لمدة  10أيام ( 14يومًا ساب ًقا
لمدة  14يومًا بعد اليوم األخير  COVID-19استمر في المراقبة الذاتية ألعراض ●
 COVID-19.كانوا على اتصال وثيق مع الشخص المصاب بـ
ملحوظة :إذا لم تكن قادرً ا على العزلة عن شخص ثبتت إصابته به ●
مثل أحد أفراد األسرة)  ،يجب عليك الحجر الصحي لمدة  10أيام (أثناء اإلغالق( COVID-19
.ثم الحجر الصحي لمدة  14يومًا إضافية  COVID) ،جهة اتصال يتعافى من
األشقاء والتعرض للفيروسات
فيجب على الطفل البقاء في المنزل و  COVID ،إذا كان لدى الطفل شقيق ثبتت إصابته بفيروس
الحجر الصحي لمدة  14يومًا على األقل .إذا كان الطفل غير قادر على العزلة عن أخيه  ،فهم
).يجب البقاء في المنزل لمدة  24يومًا ( 14 + 10يومًا على النحو الوارد أعاله
إذا كان فصل الطفل به معلم أو طفل كانت نتيجة اختباره إيجابية  ،يجوز لألخ
احضروا للموافقة المسبقة عن علم  ،بشرط أال تظهر عليهم أعراض المرض أو تظهر على أشقائهم .إذا كان األخ أو
يعاني الطفل من األعراض  ،ثم يحتاج الطفل (األطفال) المصاب باألعراض إلى البقاء في المنزل و
 COVID.الخضوع الختبار
وينتظر االختبار  ،فيجب أن يبقى شقيقه في المنزل  COVIDإذا كان الطفل يعاني من أعراض شبيهة بـ
.حتى يتم استالم نتيجة االختبار السلبية
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جداول إنزال  /استالم األسرة
من المقرر أن يتم إنزال كل عائلة والتقاطها للمساعدة في تجنب الممرات المزدحمة ●
.ولتشجيع التباعد االجتماعي
.يرجى االلتزام بمواعيد التسليم  /االستالم المجدولة ●
األوقات 8 :صباحً ا  5 -مسا ًء |  8:30صباحً ا  5:30 -مسا ًء |  9صباحً ا  6 -مسا ًء وسيتم التواصل معه ●
.أنت من مكتب التسجيل
أوقات تتوافق مع مرحلة ما قبل الروضة  Pre-K Countsسيكون لدى العائالت التي حصلت على تمويل لـ ●
.تحسب متطلبات البرنامج
.قد تطلب العائالت التي تشغل وظائف أساسية ساعات عمل أطول ●
دخول المبنى
باستخدام سلسلة المفاتيح الخاصة بهم  Sweetو  Spruceيمكن لجميع عائالت التعلم المبكر الدخول إلى مباني
.للتوصيل واالستالم .توجد المستشعرات خارج الباب حيث يمكنك التلويح بفوبك
نطلب من العائالت في سن المدرسة االستمرار في النزول والتوصيل عند أبواب المدخل
).إلى مباني سن المدرسة (الجص والقفص
إسقاط  /التقاط في الداخل
.يسمح ألحد الوالدين  /الوصي  /ولي األمر بالدخول إلى المبنى ●
ال ُيسمح للعائالت بدخول الفصول الدراسية .انتقل مباشرة إلى ملف ●
.فصل الطفل
اعرض الفحص الصحي اليومي "الشاشة الخضراء" للمعلم في ●
.باب الفصل
.اتبع األسهم االتجاهية على األرض وخطوات تدفق حركة المرور ●
.الترحيب  /الوداع السريع عند باب الفصل سيقلل من االزدحام في المبنى ●
يرجى مراقبة أي ازدحام عند باب الفصل أو في الردهة ○
.وانتظر حتى يختفي االزدحام قبل التحرك نحو الباب
إسقاط  /التقاط في الخارج
ملعب الطبيعة  :ستكون العائالت التي تنزل األطفال في ملعب الطبيعة ●
.التقى المعلم عند البوابة .ال تدخل الملعب
ستكون العائالت قادرة على المشي خلف المتسلق وحول ● Sandbox:
محيط ملعب الطبيعة للوصول إلى بوابة رمل .يا ابنك
.سيدخل منطقة رمل
لعائالت التنوب :يرجى إدخال المبنى أوالً للتوصيل ● TotLot Drop-off
حقائب األطفال على خطافهم .سيجمعها المعلمون في طريقهم إلى
.قاعة الدراسة
4

الصفحة 5

)نزول  /التقاط عدة أطفال (توضيح
هدفنا عند التوصيل  /االستالم هو الحد من عدد األشخاص في المباني في وقت واحد
:لكن
.إذا كان لديك عدة أطفال معك  ،يجب أن يبقوا معك في جميع األوقات ●
 PIC.ال يسمح لألطفال غير المراقبين في حرم ●
.في هذا الوقت  ،نطلب من العائالت أال "تخترق" صالة األلعاب الرياضية الكبيرة ●
التجمعات خارج الموافقة المسبقة عن علم
:نحن نتبع توصيات مركز السيطرة على األمراض ●
يجب ارتداء األفراد غير المحصنين  ،بما في ذلك جميع أطفال الموافقة المسبقة عن علم
أقنعة في التجمعات الداخلية مع أكثر من أسرة واحدة أخرى
.غير محصنين
.تجنب األحداث والتجمعات الكبيرة  ،داخلية أو خارجية ○
تجنب كثرة التجمعات (حتى التجمعات الصغيرة) مع اختالف ○
.األسر غير الملقحة
يستمر في االنتشار على نطاق واسع  ،وهو  COVID-19يرجى أن تضع في اعتبارك أن ●
يبقى أكثر أما ًنا للجميع للتجمع في الهواء الطلق  ،مع تباعد اجتماعي  ،وارتداء األقنعة في
.في جميع األوقات  ،مع كثرة غسل اليدين
السفر
ما يلي مطلوب للسفر بالطائرة أو القطار أو الحافلة (ما لم يكن التنقل ●
.للعمل أو المدرسة) مع البالغين واألطفال غير الملقحين
الحجر الصحي لمدة  10أيام بعد السفر ( 14يومًا ساب ًقا)  ،أو ○
بعد  5-3أيام من السفر والحجر الصحي  COVID PCRاخضع لالختبار من خالل اختبار ○
.لمدة  7أيام
البالغون الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ال يسافرون مع أطفال غير محصنين (هواء  ،قطار و ●
.بما في ذلك السفر بالحافلة) ال تحتاج إلى الحجر الصحي
ومع ذلك  ،قبل السفر  ،يجب عليك التحقق من وجود أي إرشادات محلية تتعلق بالسفر
:القيود في وجهتك
قد تتطلب بعض الواليات  /المدن االختبار قبل السفر أو الحجر الصحي في منزلك ●
.الوجهة عند وصولك
ال يزال مركز السيطرة على األمراض ال يشجع السفر غير الضروري ألن السفر يزيد من ●
.وانتشاره  COVID-19فرصة اإلصابة بـ
جميع الركاب القادمين إلى الواليات المتحدة  ،بما في ذلك المواطنون األمريكيون ●
سلبية أو توثيق االسترداد  COVID-19مطلوب الحصول على نتيجة اختبار
.قبل الصعود على متن رحلة إلى الواليات المتحدة  COVID-19من
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األقنعة مطلوبة على متن الطائرات والحافالت والقطارات واألشكال العامة األخرى ●
وسائل النقل التي تسافر إلى الواليات المتحدة أو داخلها أو خارجها وفي الواليات المتحدة
.محاور النقل مثل المطارات والمحطات
نطلب ذلك قدر اإلمكان  ،وتجنب التجمعات الكبيرة  ،وعندما تكون في األماكن العامة ●
.يرجى االستمرار في ارتداء األقنعة وممارسة التباعد االجتماعي
الفصول الدراسية
.يتم االحتفاظ بالفصول الدراسية في مجموعات "الفصول الدراسية لألصدقاء" للحد من انتشار المجتمع بشكل كبير
)يلعب األطفال فقط في الفصول الدراسية الخاصة باألصدقاء (الموجودة عاد ًة بجوار بعضهم البعض
معًا بالخارج و  /أو بالداخ

