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5 2022ینایر
عائالتمرحبا PIC ،

سیاسةفيالتغییراتببعضمجتمعناإلبالغأكتب،وعدتكما COVID نضعھاالتي
دلیلبتحدیثسنقوممكان. COVID إصداروأحدثالتالیةبالمعلوماتبناالخاص

علىموقعناعلىمتاًحاسیكون parentinfantcenter.org ینایر10،االثنینیومبحلول .
بفیالدلفیاالعامةالصحةإدارةأنالجمیعأذكر (PDPH) والعزلةحاالتكلتوجھ

ومتىبحاجةفیالدلفیافياألطفالرعایةمراكزفيالدراسیةالفصولكانتإذاماوتحددالصحيالحجرقرارات
بـمتعلقةألسبابلإلغالق COVID. لـإیجابیةنتائجأظھرتموظفأوطفلكلیكونأنیجب COVID كذلك

إلىأبلغت PDPH ، واإلغالقالصحيللحجرالزمنیةالجداولبشأنإرشاداتھموننتظر .
قام PDPH األحدثمعنتكیفأنتأملالعائالتمنالعدیدأنأعلمالماضیة.اللیلةإرشاداتھمبتحدیث

األمراضعلىالسیطرةمراكزوضعتھاالتيالتوجیھیةالمبادئ (CDC) یختبرونالذینألولئكالصحيللحجرالزمنیةالجداوللتقصیر
لـبالنسبةإیجابیة COVID یوضحإصابتھ.ثبتتلشخصتعرضواالذینوألولئك PDPH فياألمر

والمدارسقبلمنالجدیدةاألمراضعلىالسیطرةمراكزإرشاداتاتباععدمعلىتنصوالتيبھمالخاصةالمحدثةالصحيالحجرإرشادات
ذلكھومنفصلةإرشاداتإلىبحاجةاألطفالرعایةبرامجیجعلالذياألكبرالسبباألطفال.رعایةبرامج

التنمویةاألعمارأ)بسببالیومطوالباستمرارملثمینالبقاءالصغارلألطفالیمكنال ،
الشبابمسافةعلىالجسدیةالقدرةعدمج)و،والقیلولةلألكلیومیاًالكماماتنزعیتمب)

.األطفال
كذلكوھي2022ینایرمناعتباًراالمطبقةتلكھيأدناهالموضحةالسیاسةتغییراتأنإلىأشیرأنأیًضاأرید

المعلوماتمنالمزیدمعرفةفينستمرحیثللتغییرعرضة .
یليماأدناهالواردةاإلرشاداتجمیعتفترض :

● ذلكفيفسیستمرون،منھمأيظھروإذا،یوًما14لمدةاألعراضمراقبةفيالمعرضیناألفرادجمیعسیستمر
االختبارعنوابحثالمنزلفيابق .

● إلىاإللكترونيالبریدعبرالمواقفلجمیعاالختبارنتائجإرسالسیتم Deb Green على dgreen@parentinfantcenter.org و
فيكارترجیسیكا jcarter@parentinfantcenter.org .

1. باختبارهقامالذيللشخصللفحصتعرضالذيالموظفأوبالطفلخاصةإرشادات
للایجابیة COVID:

التعرض FOR NON- اصابتھمثبتتالذيالشخص(أيالمنزلیة COVID معیعیشال
الدراسیةللفصولالتعرضجمیعیشملوھذاعلم).عنالمسبقةالموافقةموظفأوطفل .

1. كاملبشكلالمصابالشخصتطعیمیتملمإذا
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أواختباردونأیام10لمدةالمنزلفيابقأ.
اختبارمعالثامنالیومفيعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالعودةویمكنكأیام7لمدةالمنزلفيابقب. COVID PCR كذلككانالذيالسلبي

اختبار(فقط.7-5األیامفيبھالقیامیتم PCR السیناریوھذافيمقبول .)
كانإذاالثامنالیومفيعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالعودةخیارلیشملالدلیلھذاتحدیثتم،مالحظة COVID سلبًیا
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اختبارعلىالحصولیتم PCR.
1. بالكاملتطعیمھتمقدالمصابالشخصكانإذا

علمعنالمسبقةالموافقةإلىتأتيأنویمكنالصحيللحجرحاجةالأ.
اختبارعلىالحصولیجبب. PCR اختبارفقطُیقبل،أخرى(مرة7-5األیامبین PCR ھذافي

(.سیناریو
*** لـإیجابیةاختبارهنتیجةجاءتالذيالشخص،المثالسبیل(علىاألسرةلتعرض COVID أوعلمعنالمسبقةالموافقةطفلمعیعیش
:(.موظف
1. كاملبشكلالمصابالشخصتطعیمیتملمإذا

أوأیام10لمدةالمنزلفيابقأ.
اختبارمعالثامنالیومفيعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالعودةویمكنكأیام7لمدةالمنزلفيابقب. COVID PCR كذلككانالذيالسلبي

7-5األیامبینبھالقیامیتم .
المنزلیةغیراالتصاللجھاتبالنسبةنفسھھوالتوجیھھذا،مالحظةج. .

2. بالكاملتطعیمھتمقدالمصابالشخصكانإذا
وأیام5لمدةالمنزلفيابقأ.

اختبارعلىاحصلب. COVID PCR 7-5األیامبین .
اختباركانإذاج. PCR السلبياالختبارتلقيعندالعودةفیمكنھم،سلبًیا .

*** إرشاداتتنص PDPH طریقعنإما،التحقیقمنمزیًداتتطلبقدالمنزلیةاالتصال"جھاتأنعلى PDPH المدرسةأو
بفیروسمصاًبااألسرةأفرادأحدیكونعندماأنھتبین"لقدالصحي.الحجرتواریخلتحدید،المسؤولین COVID ،

بـلإلصابةعرضةأكثراألسرةتلكفياآلخروناألشخاص COVID ، لنتیجةتطعیمھم.تملوحتى ،
المنزلیةللتعرضاتمنفصلةإرشاداتتوجد .

بالنسبةإیجابیایختبرالذيالطفلأو،األسرةأفرادأو،الموظفینمنلعضوالتوجیھیةالمبادئثانًیا.
19-كوفید

الملقحینوغیرالملقحینمنلكل
1. أعراضعلیھتظھرالإیجابیةاختبارهنتیجةجاءتالذيالشخصكانإذا COVID :

اختبارتاریخمنأیام10بعدعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالعودةأ. COVID
2. مرضبأعراضمصاًباإیجابیةاختبارهنتیجةجاءتالذيالشخصكانإذا COVID:

ومرةألولاألعراضظھورمنأیام10بعدعلمعنالمسبقةالموافقةإلىارجعأ.
للحمىخافضةأدویةوبدونحمىوجودعدممنساعة24ب.

جدیدةمعلومات(ھذهاألصدقاءلفصولالصحيالحجرثالثا. ):
فقطالنظامھذالناسمحلقد.2020یولیومنذبناالخاصالدراسیةالفصولنظامعلىحافظنالقد

لـانتشارأيتقلیلفيھذاساعدنالقدالبعض.بعضھامعتتفاعلاألطفالمنمجموعاتثالثإلىمجموعتانلدیك
COVID واألطفالالدراسیةالفصولمنلمزید .
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اآلنبعدذلكنطلبفلن،مكانھفيبأصدقائناالخاصالفصلنظامعلىالحفاظفيسنستمربینما
لـإیجابیةالدراسيالفصلفيماشخصاختبارنتیجةكانتإذاالصحيالحجر COVID فقطلدیھاالدراسیةوالفصول

السیناریوھذافيالعدوىانتقالخطرانخفاضبسبب،الخارجفيالبعضبعضھممعتفاعلوا .
الفيالداخل.فيالوقتمنقصیرةلفتراتمًعالألصدقاءالدراسیةالفصولفیھاتكونأوقاتھناكتكونقدملحوظة:

االختبارأجرواالذیناألصدقاءغرفمنأيفيمدرسأوطفلھناكوكانھذاحدثإذا
اإلغالقإلىسنحتاجثمومن"مكشوفین"الفصلینكالفياألطفالاعتبارإلىسنحتاج،إیجابي

الصحيللحجرالغرفتینكال .
جدیدةمعلومة(ھذهاللقاحات:رابعا. )

لقاحعلىللحصولاآلنمؤھلونسنوات5عنأعمارھمتزیدالذیناألفرادجمیع COVID العائالتجمیعبشدةنشجعونحن
اللقاحلتلقيالمؤھلیناألطفالمع .

بذلكتسمحالتيالملقحینغیراألطفالمقابلالملقحینلألطفالالصحيللحجرمختلفةإرشاداتاآلنتوجد
منزليغیرتعرضبعدعلمعنالمسبقةالموافقةفيالملقحیناألطفاللیبقى .

لقاحتلقواالذیناألطفالتتبعإلىاآلنسنحتاج COVID الصحيالحجرتحدیدأجلمن
لقاحطفلكتلقىإذازمن. COVID ، اإللكترونيبالبریدوإرسالھااللقاحلبطاقةصورةالتقاطفیرجى

إلى Deb Green على dgreen@parentinfantcenter.org . لألطفالاللقاحبطاقةفقطسنقبل



5 اللقاحلتلقيحالًیامؤھلینغیرسنوات5عنأعمارھمتقلالذیناألطفال(ألنالتطعیمتلقيوقتأكثرأوسنوات
(.اللقاح

المدرسةقبلمامرحلةفيالدراسيالفصلفيالدراسيللفصلالتعرضبسبباألطفالعزلإلىاحتجناإذاأنھمالحظةیرجى
ذلكإلىیحتاجونالفصلفيالمطعمینغیراألطفالفقط،سنوات)5و3بینأعمارھمتتراوحالذین(األطفالالمستوى

أنھم(طالماعلمعنالمسبقةالموافقةإلىیحضرواأنالفصلومعلميبالكاملتطعیمھمتمالذینلألطفالیمكنالزراعي.الحجر
األطفالمنأقلعددمع(ولكنمعتادھوكماالدراسيالفصلوسیعملأعراض)وجودعدماستمرار

بعدللتطعیممؤھلینلیسواالمدرسةقبلماسنفيالدراسیةالفصولجمیعفياألطفالمنالعدیدلوجودنظًرا ).
مؤھلینغیرأوبعدللتطعیممؤھلینیكونوالمالذینالمدرسةقبلماأطفالعائالتمعالمعلمونسیتواصل

االفتراضیةالتعلمفرصبشأنمحصنینغیرلكن .
V. (الذاتیةالمنزلیةاالختبارات )

اختبارإلىالوصولأننتفھمنحن PCR ، الحاليالوقتفيكبیًراتحدًیایمثلأنیمكنالمنزلیةاألدواتمجموعاتإلىالوصولوكذلك .
فھموأنالمتسلسلالبولیمیرازتفاعلاختباراتانتظارأثناءمنزلیةالختباراتیخضعوناألفرادأننتفھمنحن

بھاقمناالتيوالبروتوكوالتمؤخًراواجھناھاالتيالتحدیاتبعضیليفیماصعبة.النتائجتكونأنیمكن
یتبعسوف .

● المتسلسلالبولیمیرازتفاعلاختبارانتظار(أثناءإیجابیةبنتیجةمنزليواختباربأعراضالمصابللفردبالنسبة ):
إیجابیةاختبارهنتیجةجاءتالذيللفرداإلرشاداتجمیعونتبعحقیقيإیجابياختبارھذاأننفترضنحن

لـ COVID.
● سلبیةبنتیجةمنزليالختباروخضعاألعراضعلیھظھرتالذيللفردبالنسبة :

الختبارحاجةھناكستكون PCR عدوىالستبعاد COVID.
● سلبياختباریلیھإیجابیةبنتیجةمنزلياختبارولدیھأعراضلدیھلیسلفرد
اختبار PCR:
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لـسلبییناختبارینإجراءیلزم PCR ، أنتحدیدأجلمن،ساعة24عنیقلالزمنيبفاصلجمعھماتم
لـسلبییناختبارینتوثیقتمإذاخاطئة.إیجابیةنتیجةالمنزلياالختباركان PCR ، للفردفیمكن

سلبیةاختبارنتیجةعلىللحصولاإلرشاداتاتبع .
الخیارالبقاءاختبارالسادس.

بذلكالمطعمینغیرلألطفالیسمحالذيالبقاءاختبارخیارحولاألسئلةمنالعدیدتلقینالقد
یومینكلسلبیةاالختبارنتیجةكانتوإذاالدراسيللفصلتعرضواإذاعلمعنالمسبقةالموافقةإلىالقدومفياالستمرار

الموقعفيمستمرةخدماتنقدمأنیتطلبالخیارھذاألنعلمعنالمسبقةللموافقةممكًناخیاًراھذایعدال،الحاليالوقتفيأساس.
.اختبارات

األفرادخاللمنالعمللمواصلةھناأنناالعلمیرجىللمعالجة.المعلوماتمنالكثیرھوھذا
التفاصیلھذهفرزفيوللمساعدةالمواقف .

أعراضعلیھمظھرتإذاالمنزلفياألطفالإبقاءھوالعائالتجمیعمننحتاجھدعمأھم COVID
الیدینوغسلالقناعارتداءفياستمرالتعرض.حاالتحوللإلرشاداتواالمتثال .

ممكًناذلكیكونعندماوالتعزیزالتحصینفيواالستمرار .
معاھذافيجمیعانحنمضى….وقتأيمنأكثر !

جریندیب
التنفیذيالمدیر

Deb Green

Executive Director


