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صفحة 1
يناير 5 2022
 PIC ،مرحبا عائالت
التي نضعها  COVIDكما وعدت  ،أكتب إلبالغ مجتمعنا ببعض التغييرات في سياسة
الخاص بنا بالمعلومات التالية وأحدث إصدار  COVIDمكان .سنقوم بتحديث دليل
.بحلول يوم االثنين  10 ،يناير  parentinfantcenter.orgسيكون متاحً ا على موقعنا على
توجه كل حاالت العزلة و ) (PDPHأذكر الجميع أن إدارة الصحة العامة بفيالدلفيا
قرارات الحجر الصحي وتحدد ما إذا كانت الفصول الدراسية في مراكز رعاية األطفال في فيالدلفيا بحاجة ومتى
كذلك  COVIDيجب أن يكون كل طفل أو موظف أظهرت نتائج إيجابية لـ  COVID.لإلغالق ألسباب متعلقة بـ
.وننتظر إرشاداتهم بشأن الجداول الزمنية للحجر الصحي واإلغالق  PDPH ،أبلغت إلى
بتحديث إرشاداتهم الليلة الماضية .أعلم أن العديد من العائالت تأمل أن نتكيف مع األحدث  PDPHقام
لتقصير الجداول الزمنية للحجر الصحي ألولئك الذين يختبرون ) (CDCالمبادئ التوجيهية التي وضعتها مراكز السيطرة على األمراض
األمر في  PDPHوألولئك الذين تعرضوا لشخص ثبتت إصابته .يوضح  COVIDإيجابية بالنسبة لـ
إرشادات الحجر الصحي المحدثة الخاصة بهم والتي تنص على عدم اتباع إرشادات مراكز السيطرة على األمراض الجديدة من قبل المدارس و
برامج رعاية األطفال .السبب األكبر الذي يجعل برامج رعاية األطفال بحاجة إلى إرشادات منفصلة هو ذلك
 ،ال يمكن لألطفال الصغار البقاء ملثمين باستمرار طوال اليوم بسبب أ) األعمار التنموية
ب) يتم نزع الكمامات يوميا ً لألكل والقيلولة  ،و ج) عدم القدرة الجسدية على مسافة الشباب
.األطفال
أريد أيضًا أن أشير إلى أن تغييرات السياسة الموضحة أدناه هي تلك المطبقة اعتبارً ا من يناير  2022وهي كذلك
.عرضة للتغيير حيث نستمر في معرفة المزيد من المعلومات
:تفترض جميع اإلرشادات الواردة أدناه ما يلي
سيستمر جميع األفراد المعرضين في مراقبة األعراض لمدة  14يومًا  ،وإذا ظهر أي منهم  ،فسيستمرون في ذلك ●
.ابق في المنزل وابحث عن االختبار
و  dgreen@parentinfantcenter.orgعلى  Deb Greenسيتم إرسال نتائج االختبار لجميع المواقف عبر البريد اإللكتروني إلى ●
 jcarter@parentinfantcenter.org .جيسيكا كارتر في
إرشادات خاصة بالطفل أو الموظف الذي تعرض للفحص للشخص الذي قام باختباره 1.
 COVID:ايجابية لل
ال يعيش مع  COVIDالمنزلية (أي الشخص الذي ثبتت اصابتهم FOR NON-التعرض
.طفل أو موظف الموافقة المسبقة عن علم) .وهذا يشمل جميع التعرض للفصول الدراسية
إذا لم يتم تطعيم الشخص المصاب بشكل كامل 1.

الصفحة 2
أ .ابق في المنزل لمدة  10أيام دون اختبار أو
السلبي الذي كان كذلك  COVID PCRب .ابق في المنزل لمدة  7أيام ويمكنك العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في اليوم الثامن مع اختبار
).مقبول في هذا السيناريو  PCRيتم القيام به في األيام ( .7-5فقط اختبار
سلبيًا  COVIDمالحظة  ،تم تحديث هذا الدليل ليشمل خيار العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في اليوم الثامن إذا كان

 PCR.يتم الحصول على اختبار
إذا كان الشخص المصاب قد تم تطعيمه بالكامل 1.
أ .ال حاجة للحجر الصحي ويمكن أن تأتي إلى الموافقة المسبقة عن علم
في هذا  PCRبين األيام ( 7-5مرة أخرى  ،يُقبل فقط اختبار  PCRب .يجب الحصول على اختبار
).سيناريو
يعيش مع طفل الموافقة المسبقة عن علم أو  COVIDلتعرض األسرة (على سبيل المثال  ،الشخص الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية لـ ***
.):موظف
إذا لم يتم تطعيم الشخص المصاب بشكل كامل 1.
أ .ابق في المنزل لمدة  10أيام أو
السلبي الذي كان كذلك  COVID PCRب .ابق في المنزل لمدة  7أيام ويمكنك العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في اليوم الثامن مع اختبار
.يتم القيام به بين األيام 7-5
.ج .مالحظة  ،هذا التوجيه هو نفسه بالنسبة لجهات االتصال غير المنزلية
إذا كان الشخص المصاب قد تم تطعيمه بالكامل 2.
أ .ابق في المنزل لمدة  5أيام و
.بين األيام  COVID PCR 7-5ب .احصل على اختبار
.سلبيًا  ،فيمكنهم العودة عند تلقي االختبار السلبي  PCRج .إذا كان اختبار
أو المدرسة  PDPHعلى أن "جهات االتصال المنزلية قد تتطلب مزي ًدا من التحقيق  ،إما عن طريق  PDPHتنص إرشادات ***
 COVID ،المسؤولين  ،لتحديد تواريخ الحجر الصحي" .لقد تبين أنه عندما يكون أحد أفراد األسرة مصابًا بفيروس
،حتى لو تم تطعيمهم .نتيجة ل  COVID ،األشخاص اآلخرون في تلك األسرة أكثر عرضة لإلصابة بـ
.توجد إرشادات منفصلة للتعرضات المنزلية
ثان ًيا .المبادئ التوجيهية لعضو من الموظفين  ،أو أفراد األسرة  ،أو الطفل الذي يختبر إيجابيا بالنسبة
كوفيد 19-
لكل من الملقحين وغير الملقحين
 COVID :إذا كان الشخص الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية ال تظهر عليه أعراض 1.
 COVIDأ .العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد  10أيام من تاريخ اختبار
 COVID:إذا كان الشخص الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية مصا ًبا بأعراض مرض 2.
أ .ارجع إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد  10أيام من ظهور األعراض ألول مرة و
ب 24 .ساعة من عدم وجود حمى وبدون أدوية خافضة للحمى
):ثالثا .الحجر الصحي لفصول األصدقاء (هذه معلومات جديدة
لقد حافظنا على نظام الفصول الدراسية الخاص بنا منذ يوليو  .2020لقد سمح لنا هذا النظام فقط
لديك مجموعتان إلى ثالث مجموعات من األطفال تتفاعل مع بعضها البعض .لقد ساعدنا هذا في تقليل أي انتشار لـ
.لمزيد من الفصول الدراسية واألطفال COVID

الصفحة 3
بينما سنستمر في الحفاظ على نظام الفصل الخاص بأصدقائنا في مكانه  ،فلن نطلب ذلك بعد اآلن
والفصول الدراسية لديها فقط  COVIDالحجر الصحي إذا كانت نتيجة اختبار شخص ما في الفصل الدراسي إيجابية لـ
.تفاعلوا مع بعضهم البعض في الخارج  ،بسبب انخفاض خطر انتقال العدوى في هذا السيناريو
ملحوظة :قد تكون هناك أوقات تكون فيها الفصول الدراسية لألصدقاء معًا لفترات قصيرة من الوقت في الداخل .في ال
إذا حدث هذا وكان هناك طفل أو مدرس في أي من غرف األصدقاء الذين أجروا االختبار
إيجابي  ،سنحتاج إلى اعتبار األطفال في كال الفصلين "مكشوفين" ومن ثم سنحتاج إلى اإلغالق
.كال الغرفتين للحجر الصحي
)رابعا .اللقاحات( :هذه معلومة جديدة
ونحن نشجع بشدة جميع العائالت  COVIDجميع األفراد الذين تزيد أعمارهم عن  5سنوات مؤهلون اآلن للحصول على لقاح
.مع األطفال المؤهلين لتلقي اللقاح
توجد اآلن إرشادات مختلفة للحجر الصحي لألطفال الملقحين مقابل األطفال غير الملقحين التي تسمح بذلك
.ليبقى األطفال الملقحين في الموافقة المسبقة عن علم بعد تعرض غير منزلي
من أجل تحديد الحجر الصحي  COVIDسنحتاج اآلن إلى تتبع األطفال الذين تلقوا لقاح
فيرجى التقاط صورة لبطاقة اللقاح وإرسالها بالبريد اإللكتروني  COVID ،زمن .إذا تلقى طفلك لقاح
سنقبل فقط بطاقة اللقاح لألطفال  dgreen@parentinfantcenter.org .على  Deb Greenإلى

سنوات أو أكثر وقت تلقي التطعيم (ألن األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات غير مؤهلين حاليًا لتلقي اللقاح 5
).اللقاح
يرجى مالحظة أنه إذا احتجنا إلى عزل األطفال بسبب التعرض للفصل الدراسي في الفصل الدراسي في مرحلة ما قبل المدرسة
المستوى (األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  5سنوات)  ،فقط األطفال غير المطعمين في الفصل يحتاجون إلى ذلك
الحجر الزراعي .يمكن لألطفال الذين تم تطعيمهم بالكامل ومعلمي الفصل أن يحضروا إلى الموافقة المسبقة عن علم (طالما أنهم
استمرار عدم وجود أعراض) وسيعمل الفصل الدراسي كما هو معتاد (ولكن مع عدد أقل من األطفال
).نظرً ا لوجود العديد من األطفال في جميع الفصول الدراسية في سن ما قبل المدرسة ليسوا مؤهلين للتطعيم بعد
سيتواصل المعلمون مع عائالت أطفال ما قبل المدرسة الذين لم يكونوا مؤهلين للتطعيم بعد أو غير مؤهلين
.لكن غير محصنين بشأن فرص التعلم االفتراضية
)االختبارات المنزلية (الذاتية V.
.وكذلك الوصول إلى مجموعات األدوات المنزلية يمكن أن يمثل تحديًا كبيرً ا في الوقت الحالي  PCR ،نحن نتفهم أن الوصول إلى اختبار
نحن نتفهم أن األفراد يخضعون الختبارات منزلية أثناء انتظار اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل وأن فهم
يمكن أن تكون النتائج صعبة .فيما يلي بعض التحديات التي واجهناها مؤخرً ا والبروتوكوالت التي قمنا بها
.سوف يتبع
):بالنسبة للفرد المصاب بأعراض واختبار منزلي بنتيجة إيجابية (أثناء انتظار اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ●
نحن نفترض أن هذا اختبار إيجابي حقيقي ونتبع جميع اإلرشادات للفرد الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية
 COVID.لـ
:بالنسبة للفرد الذي ظهرت عليه األعراض وخضع الختبار منزلي بنتيجة سلبية ●
 COVID.الستبعاد عدوى  PCRستكون هناك حاجة الختبار
لفرد ليس لديه أعراض ولديه اختبار منزلي بنتيجة إيجابية يليه اختبار سلبي ●
 PCR:اختبار

صفحة 4
تم جمعهما بفاصل زمني ال يقل عن  24ساعة  ،من أجل تحديد أن  PCR ،يلزم إجراء اختبارين سلبيين لـ
فيمكن للفرد  PCR ،كان االختبار المنزلي نتيجة إيجابية خاطئة .إذا تم توثيق اختبارين سلبيين لـ
.اتبع اإلرشادات للحصول على نتيجة اختبار سلبية
السادس .اختبار البقاء الخيار
لقد تلقينا العديد من األسئلة حول خيار اختبار البقاء الذي يسمح لألطفال غير المطعمين بذلك
االستمرار في القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم إذا تعرضوا للفصل الدراسي وإذا كانت نتيجة االختبار سلبية كل يومين
أساس .في الوقت الحالي  ،ال يعد هذا خيارً ا ممك ًنا للموافقة المسبقة عن علم ألن هذا الخيار يتطلب أن نقدم خدمات مستمرة في الموقع
.اختبارات
هذا هو الكثير من المعلومات للمعالجة .يرجى العلم أننا هنا لمواصلة العمل من خالل األفراد
.المواقف وللمساعدة في فرز هذه التفاصيل
 COVIDأهم دعم نحتاجه من جميع العائالت هو إبقاء األطفال في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض
.واالمتثال لإلرشادات حول حاالت التعرض .استمر في ارتداء القناع وغسل اليدين
.واالستمرار في التحصين والتعزيز عندما يكون ذلك ممك ًنا
!أكثر من أي وقت مضى… .نحن جميعا في هذا معا
ديب جرين
المدير التنفيذي

Deb Green
Executive Director

