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المشرف

 2رفباير 2022
ائ عائالت المنطقة التعليمية لفيالدلفيا،
أعز ي
أكتب لمشاركة العديد من التحديثات كجزء من ز
الشخص
البامنا المستمر بدعم بيئات العمل والتعلم
ي
ز
والموظفي .تم تطوير بروتوكوالت الصحة والسالمة المحدثة هذه
والصح لجميع الطالب
اآلمن
ي
ز
ً
خصيصا لمنطقة المدارس من قبل إدارة الصحة العامة ف فيالدلفيا )ً (PDPH
بناء عىل أحدث اإلرشادات
ي
الصادرة عن مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،مع مراعاة ظروف  COVID-19المحلية.
قناع
فبوس كورونا.
تعتب حماية فعالة ضد انتشار ر
• لم تعد األقنعة القماشية وحدها ر
ز
والموظفي الذين يختارون ارتداء قناع من القماش قناع مزدوج بقناع من القماش فوق
يجب عىل الطالب
ً
قناع من  3طبقات يمكن التخلص منه ،والذي توفره المنطقة التعليمية لفيالدلفيا حاليا .بالنسبة ألولئك
الذين يختارون ارتداء قناع واحدُ ،يفضل القناع القابل للترصف المكون من  3طبقات عىل قناع القماش
ً
ً
ً
جيدا.
اعتبارا من  7رفباير،
وحده ،أو يمكنهم أيضا اختيار ارتداء قناع  KN95أو  KF94أو  N95المجهز
ز
ز
الموظفي
للبالغي لتوزيعها عىل
سيتم تزويد جميع مدارس ومكاتب المنطقة التعليمية بأقنعة KN95
ر
األكب فاعلية الذي يمكنهم وضعه
الذين قد يحتاجون إليها .ز يف النهاية ،يجب أن يرتدي األشخاص القناع
يرج مراجعة بروتوكول قناع الطالب المحدث للحصول عىل
ز يف مكانه عىل أنوفهم وفمهم باستمرار .ر
إرشادات إضافية.
عزلة
• أوىص قسم فيالدلفيا للصحة العامة  PDPHأن تظل جميع مدارس المنطقة يف  10أيام
للعزل ف هذا الوقت  ،لذلك ستستمر الممارسة الحالية ر
لفبة العزل لمدة  10أيام.
ي
ز
ز
ز
يعن أن الطالب والموظفي الذين تم تلقيحهم وغب الملقحي والذين ثبتت إصابتهم بالفبوس
وهذا ي
سيتم عزلهم لمدة  10أيام من تاري خ ظهور األعراض أو تاري خ االختبار ،إذا لم تظهر عليهم أعراض،
ويعودون زف اليوم الحادي ر
عش .الذين لم يتم فحصهم يجب عزلهم لمدة  10أيام من بداية األعراض.
ي
صح
الحجر ال
ي
بفبوس  COVIDو:
• إذا تم التعرف عليك كجهة اتصال وثيقة بشخص مصاب ر
)Updated Health Guidance (insert your language

)Translation and Interpretation Center (2/2022

 oلم يتم تطعيمك بالكامل ،سوف تحتاج إىل الحجر الصح لمدة ر
عشة أيام من تاري خ آخر تعرض.
ي
ز
ز
إذا لم تكن لديك أعراض ،فيمكنك إجراء اختبار ز
بي اليومي الخامس والسابع والعودة يف اليوم
ً
سلبيا .
الثامن إذا كان هذا االختبار
الصح.
داع للحجر
ي
 oلقد تم تطعيمك بالكامل وبدون أعراض ،ال ي
ً
إيجائ من
• يمكنك أيضا العثور عىل معلومات هنا حول التعرض لفبات طويلة (العيش مع فرد
ري
العائلة).
تتبع جهات االتصال
ر
ر
الت
• سيقترص تتبع جهات االتصال يف المدرسة عىل جهات االتصال الوثيقة خالل الفبات ي
يكون فيها انتقال المخاطر أعىل حيث ال يمكن ارتداء األقنعة ،مثل أوقات الوجبات وغرف
تدريب الفرقة.
ز
ز
والموظفي إال إذا كانوا عىل اتصال بشخص ثبتت إصابته ب  COVID-19يف هذه
لن يتم إبالغ العائالت
ً
المواقف عالية الخطورة حيث يكون انتقال العدوى ر
أكب احتمال.
ر
اىص
التحوالت المؤقتة إىل التعلم االفب ي
ً
الشخص مؤقتا.
• لن يستخدم  PDPHأرقام الحالة لتحديد وقت إيقاف التعلم
ي
ً
ز
ز
اض إذا كانت تحديات التوظيف تحظر
ستستمر منطقة المدرسة يف التحول مؤقتا إىل التعلم االفب ي
عمليات المدرسة الشخصية اآلمنة والمنظمة.
تذكر أن اللقاحات تظل أفضل طريقة لحماية أنفسنا وعائالتنا وكل من حولنا من  COVID-19.يجب
الموض بها .إذا لم يتم تطعيمك أنت أو طفلك بعد،
وتلق جميع الجرعات
تطعيم أي شخص مؤهل
ي
ي
ز
ز
يمكنك العثور عىل حدث لقاح قادم يف منطقة المدرسة هنا أو موقع لقاح يف المدينة بالقرب منك هنا أو
عىل  www.vaccines.gov.إذا تم تطعيم طفلك  ،فإننا نطلب منك النظر ز يف تقديم حالة التطعيم الخاصة
ز
وئ إىل
به إىل منطقة المدرسة عن طريق التقاط صورة لبطاقة التطعيم الخاصة به وإرسالها ر
بالبيد اإللكب ي
ممرضة المدرسة أو إىل . 5vax@philasd.org
شكرا الهتمامكم بهذه التحديثات الهامة.

ويليام آر هايت جونيور  ،إد.
ر
المشف
مقاطعة فيالدلفيا التعليمية

شبيل بيتيجول  ،دكتوراه ز يف الطب MPH ،
مفوض الصحة

