
ت   2023COVID-2022إرشادا

عامةنظرة 

ة  ي ي مهًما دوًرا عائلة كل تلعب األسرية المسؤول ي وانتشاره  COVID 19-لـ التعرض مخاطر من الحد ف ت باتباع  PICف ت الممارسا ي الموضحة واإلجراءا ب. هذا ف يمكن ال الكتي

ي المبالغة  ة ف همي ي األوصياء اآلباء / بين والصادق المفتوح التواصل أ ي وموظف ت جميع تقرأ أن نتوقع الوقت. هذا خالل  PICومعلم ت العائال ي الواردة التعليما هذه ف
ت  ي المساعدة أجل من وتتبعها اإلرشادا ومجتمعنا.وموظفينا أطفالنا وسالمة صحة ضمان ف

ت من كاملة سلسلة واألطفال األسرة أفراد جميع يتلقى أن بشدة يوصى  ت  COVIDضد التطعيما هلين. يكونون عندما والمعززا ب اللقاح مؤ ي للتوظيف مطلو لجميع  PICف
هلين ليسوا الذين أولئك  ب ، خارجيين أفراد وألي إعفاء عىل للحصول مؤ ي واحدة ساعة من أكثر منشآتنا داخل الموجودين إلخ) التدخل ، دعم أشخاص مستشارون ، (طال ف

األسبوع.

ي األطفال لرعاية مرخًصا مركًزا بصفتنا علم عن المسبقة الموافقة عىل اإلشراف  ت اتباع إىل نحتاج فيالدلفيا ، ف ة  COVIDإرشادا ي المبكرة للطفول الصحة إدارة أصدرتها الت

ة. فيالدلفيا ومقاطعة  (OCDEL)المبكر والتعليم  .(PDPH)بفيالدلفيا العامة  ت توافق من الرغم عىل التعليمي ت من  COVIDإرشادا ي مختلفة منظما ي األحيان ، من كثير ف ف

ت ، بعض  تفسيره.يصعب أو و / مختلًفا التوجيه يكون أن يمكن الحاال

ت اللقاحا

ًيا يوجد التحديث ، هذا من اعتباًرا  ي والدواء الغذاء إدارة من معتمدان  COVID-19لقاحان حال ت ف  ، (mRNAولقاح -mRNA BioNTech Pfizer(لقاح المتحدة الواليا
Moderna  ث ت هناك  Johnson). & Johnson(لقاح الطارئ االستخدام ترخيص بموجب عليه الموافقة تمت والثال أو أشهر  6العمر من يبلغ شخص ألي متاحة لقاحا

ي بما أكثر ،  ت. الحوامل ذلك ف هذه اللقاح ، من  COVID-19عدوى التقاط يمكنك ال والمرضعا ت و ت تتسبب ال بك. الخاص النووي الحمض عىل تؤثر ال اللقاحا ي اللقاحا ف
ئ.بشكل إيجابًيا  COVIDاختبار يكون أن  خاط

س التحديث: تم  2022أغسط

ي موجوًدا طفلك يكون عندما أنه تفهم أن المهم من مهمة مالحظة  هم الموظفين مع اتصال عىل بالضرورة سيكون  ، PICف ي األطفال من وغير هم) (وبالتال لخطر المعرضين أسر

ي  COVID-19لـ التعرض  ت أو القيود من قدر أي يؤدي لن المجتمع. ف ت أو اإلرشادا ث  ، COVID-19لـ التعرض مخاطر جميع عىل القضاء إىل السياسا ينتقل أن يمكن حي

ت ظهور قبل أو و / أعراض عليهم تظهر ال أشخاص قبل من الفيروس  العدوى.عالما
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ت تعريفا

التخفيفمعايير 

يء (وال  Pfizerبلقاح استكماله تم  ت إذا ش ة اكتمل ت سلسل ة اللقاحا ي هم تتراوح الذين األطفال  (Moderna •باستخدام األول واحدة معززة جرعة عاًما:  11-5بين أعمار
ة إكمال تم إذا  Pfizerلقاح من  ة اللقاح سلسل ي يء (وال  Pfizerلقاح باستخدام األول ة إكمال تم إذا ش ة اللقاح سلسل ي ( Modernaباستخدام األول

ب الوثيق: االتصال  ساعة. 24فترة خالل دقيقة  15من وأكثر أقدام  6من أقر

ت:  4إىل أشهر  6عمر من األطفال  • ت باستخدام يوصى ال سنوا اآلنحتى معززا

ب شخص مع الوثيق االتصال التعرض:  ي  COVIDبفيروس مصا ي ، االختبار بعد قبل / (أو األعراض ظهور بعد أيام  5حتى قبل ساعة  48بين وقت أي ف يكن لم إذا اإليجاب
أعراض).أي لديهم 

ة: األسرة  ي يعيشون أشخاص من األسرة تتكون المعيشي ة لفترة مشترك مكان ف الزمن.من طويل

ي حجر وضع عىل قادرون نحن  ي ألننا مخفض صح ة المعايير نلب ي عىل السيطرة ومراكز بفيالدلفيا ، العامة الصحة إدارة قبل من المبين النحو عىل  COVID-19من للتخفيف التال

(.OCDEL)المبكر والتعليم الطفل تنمية ومكتب  ، (CDC)منها والوقاية األمراض 

ي: الحجر  هم األشخاص يفصل الصح ي للبقاء ويقيد .COVID-19لـ تعرضوا قد كانوا إذا منازلهم ف

الوقتمن ممكن قدر أكبر وقضاء ذلك ، أمكن كلما النوافذ (فتح التهوية تعزيز  .COVID-19 •ضد التطعيم عىل األوسع  ECEمجتمع تشجيع  •

الكامل:التطعيم 

ي  ب اليدين نظافة ممارسة  •الطلق.) الهواء ف ي. الجهاز وآدا ة. المرافق وصيانة تنظيف  •التنفس ت إبالغ  •الصحي ت العائال  .COVID •لـ التعرض بحاال

ب الموظفين لجميع الوجه ألقنعة الصحيح االستخدام عىل القوي التشجيع  هم تزيد الذين والطال سنتينعن أعمار
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هم تتراوح الذين األطفال  Johnson and Johnson •لقاح من واحدة جرعة بعد  •أو  mRNA ، Modernaأو  Pfizerلقاح من جرعتين بعد  •عاًما:  <• 18 أعمار
 mRNA •أو  Pfizerلقاح من جرعتين بعد العمر: عاًما  11إىل  5عمر من األطفال  mRNA Moderna •أو  Pfizerلقاح من جرعتين بعد عاًما:  17و  12بين 

Moderna  ت:  4إىل أشهر  6عمر من األطفال ت  3بعد سنوا Modernaلقاح من جرعتين أو  Pfizerلقاح من جرعا

ي  ب واسع نطاق عىل دائًما األقنعة وإتاحة الداخل ، ف والموظفين.للطال

ي االستمرار فيرجى  ، COVIDلقاح طفلك تلقى إذا  ة اكتمال بعد  dgreen@parentinfantcenter.orgعىل  Debإىل طفلك لقاح بطاقة من نسخة إرسال ف ت. سلسل اللقاحا
ي االستمرار إىل بحاجة نحن  الملقحيناألطفال عدد تتبع ف

ومعزز:تلقيح 

لدينا.علم عن المسبقة الموافقة عمل طاقم بين  ٪100تطعيم معدل لدينا 

ت من معززة واحدة جرعة عاًما:  / mRNA Moderna Pfizer • 18 - 49لقاح من معززة جرعتان للمناعة: مثبًطا أو و / عاًما  <• 50  / mRNA Moderna Pfizer •لقاحا
هم تتراوح الذين األطفال  ت إذا  Pfizerلقاح من واحدة معززة جرعة عاًما:  17و  12بين أعمار ة كان ت سلسل ةاللقاحا ي األول
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ي هذا وضع مع جديًدا. ثقافًيا معياًرا القناع ارتداء أصبح  ي  PICستستمر االعتبار ، ف ي تنموية كمهارة القناع ارتداء مع التعامل ف ة الفصول ف ي الدراسي ي المدرسة قبل ما سن ف ت) ،  5-2)والثنائ س سنوا بنف

ي الطريقة  جدد هم والذين عامين بعمر األطفال غرف إىل ينتقلون الذين ألولئك بالنسبة ولكن ثانية. طبيعة اآلن القناع ارتداء أصبح األطفال ، من للعديد بالنسبة المرحاض. استخدام تعلم مع بها نتعامل الت

أخرى.مهارة أي مثل القناع ارتداء ممارسة سنواصل  ، PICعىل 

سيالنأو احتقان  •

ة: نتيجة  أدفيل)) (موترين ، إيبوبروفين أو (تايلينول) أسيتامينوفين المثال ، سبيل (عىل للحمى خافضة أدوية أي استخدام دون الحمى من خاليين كانوا إذا سلبية اختبار بنتيجة األطفال يعود قد سلبي

ي آخذة األنف) وسيالن السعال (مثل األخرى واألعراض ساعة ؛  24لمدة  التحسن.ف

األنف

ة: النتيجة  ي بريد إرسال اإليجابي الفور عىل  (jcarter@parentinfantcenter.org)كارتر جيسيكا المدير ومساعد  Green Deb (dgreen@parentinfantcenter.org)التنفيذي المدير إىل إلكترون

إيجابًيا.يختبر طفلك (موظًفا) / كنت إذا 

ت جميع سرية عىل الحفاظ سيتم  ة ، المعلوما ي بما الصحي األسرة.وأفراد والموظفين  PICأطفال لجميع  COVID-19تشخيص واختبار / األعراض ذلك ف

ي جديد فقدان  • الشمأو التذوق حاسة ف

ي الطفل أن الموظفين أحد اكتشف إذا  ي ، اليوم خالل  "COVID-19بـ شبيهة "أعراض من يعان ي االتصال رقم (أو األسرة أفراد بأحد االتصال فسيتم الدراس ت ف ب الطوارئ) حاال ب منه ويطل اصطحا

ي الطفل  ب ف المعزول).األنف سيالن (باستثناء ممكن وقت أقر

ي األسرة أفراد أو الموظفين أو األطفال تواجد عدم يجب  إذا:الموقع ف

يء أو غثيان  • إسهال •ق

ت عليها تظهر  .1 ها كما  ، (19-(كوفيد المستجد كورونا فيروس أعراض تشبه أعراض عالما :PDPHحدد

ي صعوبة أو  سف التنف

أو فهرنهايت)  <) 100.4حمى  •
قشعريرة

ي البقاء  :COVID .1بـ شبيهة أعراض عليهم تظهر الذين الموظفين أو األطفال عىل يجب  ي)المستضد اختبار (ُيقبل سريع مستضد اختبار أو  PCR COVID-19اختبار إجراء  .2المنزل ف المنزل
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سضيق  •السعال  • التنف

ث التقديم استمارة امأل  .3 موقعناعىل  COVIDلحد

ي آالم  •التعب  • ت ف صداع •الجسم أو العضال

ي طفلك يبقى أن يجب اختبار ، بدون  ي الحجر ف ي يعود أن ويمكن األعراض ظهور بعد أيام  10لمدة الصح عشر.الحادي يومه ف

ب نواصل  .COVID-19لفيروس التعرض خطر من كبير بشكل يقلل أن يمكن القناع ارتداء أن عىل قوية الطبية األدلة  ي األقنعة ارتداء طل هم تزيد الذين األطفال جميع قبل من الداخل ف عامين ، عن أعمار

ينا. إىل يدخل شخص أي قبل ومن الموظفين ، وجميع  ي مطلوبة غير األقنعة مبان الطلق.الهواء ف

ب  • الحلقالتها

ي المنزل إىل األطفال  PICيرسل لن المعزول ، األنف سيالن من يعانون الذين لألطفال بالنسبة ملحوظة ،  ب ولكنه النهار منتصف ف ي عودتهم قبل  COVIDاختبار يتطل ي.اليوم ف التال

قناع

بأعراضالمصابين أو المرضى واألطفال واألسر الموظفين 
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ي للحجر حاجة ال  • األعراض.تظهر لم ما الصح

ي األطفال ألن عامين من أقل األطفال  ة هذه ف ي االستمرار إىل بحاجة فهم النهار ، أثناء موثوق بشكل القناع ارتداء يمكنهم ال العمرية الفئ ي الحجر ف ي الصح  10لمدة المنزل ف

ة أيام  ي (العودة كامل ي اختبار إجراء يلزم ال  .(11اليوم ف ي للعودة سلب .11اليوم ف

س أنه من الرغم عىل  • ي فإننا مطلوبًا ، لي منهاأي لديك يكن لم لو حتى االختبار بإجراء نوص

ي االختبار نشجع نحن مقبول. السريع المستضد اختبار أو  PCRاختبار إما أعراض.  آخر من أيام  5بعد أخرى ومرة التعرض من ساعة  24غضون ف

ي استمر  .COVID •بفيروس إصابته ثبتت الذي الشخص مع لك اتصال  ي التقنيع ف ي علم عن المسبقة الموافقة ف خارج العامة المغلقة األماكن وف

ي  •علم. عن المسبقة الموافقة  ة ف ي ، التعرض حال س أنه من الرغم عىل االختبار بشدة نشجع المنزل علم عن المسبقة الموافقة إىل للدخول مطلوبًا لي

.COVIDأعراض لديك تكن لم إذا 

متى.مطلوبًا / أم مناسًبا المركز إغالق كان إذا ما لتقرير بفيالدلفيا الصحة وزارة مع  PICشركة ستعمل 

هم تقل الذين األطفال  ي األطفال ألن نظرًا عامين عن أعمار ة هذه ف ي الحجر إىل بحاجة فإنهم النهار ، أثناء موثوق بشكل القناع ارتداء يمكنهم ال العمرية الفئ ي الصح المنزل ف

ة أيام  5لمدة  ي يعودون وقد  COVIDلـ تعرضوا إذا كامل ي االختبار بإجراء يوصى السادس. اليوم ف س اليوم ف علم.عن المسبقة الموافقة إىل العودة قبل الخام

ت  ة العائال ة الرسوم دفع استمرار عن مسؤول ي الفصل إغالق تم إذا الدراسي COVIDبسبب الدراس

مكشوف.

إخفاء)يمكنهم (الذين سنة   2واألطفال الموظفون 
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ي الحجر وقت تقليل اآلن تم  ة أيام  5إىل الصح ي (العودة كامل ي االختبار تاريخ أو األعراض بداية من  (6اليوم ف ي (أيهما اإليجاب ة:الظروف استيفاء تم طالما أوالً) يأت ي التال

ي قناع ارتداء يتم  •العودة قبل ساعة  24لمدة األخرى  COVIDأعراض أو حمى وجود عدم  • ت جميع ف ي (بما  10و  6اليوم بين األوقا ي ذلك ف عندما الخارج ف

ب يكونون  اآلخرين).من بالقر

ت الممتازة الموارد من ثروة لدينا  //:familiesfor-supports-covid-19-parentinfantcenter.org/httpsهو: موقعنا عىل الموارد صفحة إىل الرابط  .PICموقع للعائال

إخفاء)يمكنهم (الذين سنة   2واألطفال الموظفون 

ت إذا  ة الموظفين أحد أو عامين من أقل العمر من يبلغ طفل اختبار نتيجة كان ة ، أيام  5لمدة عزله وتم  COVIDلـ إيجابي ي فال كامل ي اختبار إلجراء داع إىل العودة قبل سلب

علم.عن المسبقة الموافقة 

للفيروسالتعرض 

كورونافيروس مرض عدوى 

الحجرخالل الدفع 

التغطيةبسبب علم عن المسبقة للموافقة المركز إغالق احتمال 

تموارد  للعائال

ي نستمر  ي جميًعا نكون أن ف مًعا!هذا ف
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