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اير  2  2022فبر

 

ي عائالت 
 لفيالدلفيا، المنطقة التعليميةأعزائ 

 

امنا المستمر بدعم بيئات العمل والتعلم الشخصي   ز أكتب لمشاركة العديد من التحديثات كجزء من الب 

. تم تطوير بروتوكوالت الصحة والسالمة المحدثة هذه   ز اآلمن والصحي لجميع الطالب والموظفي 

ي فيالدلفياخصيًصا لمنطقة 
بناًء عىل أحدث اإلرشادات   (PDPH) المدارس من قبل إدارة الصحة العامة فز

 .المحلية COVID-19 مع مراعاة ظروف  منها،الصادرة عن مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية 

 قناع 

وس كورونا •  .لم تعد األقنعة القماشية وحدها تعتبر حماية فعالة ضد انتشار فبر

ز الذين يختارون ارتداء قناع من القماش قناع مزدوج بقناع من القماش فوق   يجب عىل الطالب والموظفي 

حالًيا. بالنسبة ألولئك المنطقة التعليمية لفيالدلفيا  وفرهتوالذي  منه،طبقات يمكن التخلص  3قناع من 

طبقات عىل قناع القماش   3ن ُيفضل القناع القابل للترصف المكون م واحد،الذين يختارون ارتداء قناع 

ا اختيار ارتداء قناع  وحده،
ً
ا. اعتباًرا من  N95 أو KF94 أو KN95 أو يمكنهم أيض

ً
اير،  7المجهز جيد   فبر

ز   KN95 سيتم تزويد جميع مدارس ومكاتب المنطقة التعليمية بأقنعة ز لتوزيعها عىل الموظفي  للبالغي 

ي 
يرتدي األشخاص القناع األكبر فاعلية الذي يمكنهم وضعه  يجب أن  النهاية،الذين قد يحتاجون إليها. فز

ي مكانه عىل أنوفهم وفمهم باستمرار. يرجر مراجعة 
للحصول عىل   بروتوكول قناع الطالب المحدثفز

 .إرشادات إضافية

 

 عزلة

ي    PDPHالعامة  قسم فيالدلفيا للصحة أوىص •
 
أيام  10أن تظل جميع مدارس المنطقة ف

ة العزل لمدة  ي هذا الوقت ، لذلك ستستمر الممارسة الحالية لفبر
 
 .أيام 10للعزل ف

وس   ز والذين ثبتت إصابتهم بالفب  ز الذين تم تلقيحهم وغب  الملقحي  ي أن الطالب والموظفي 
وهذا يعنز

  أعراض،إذا لم تظهر عليهم  االختبار،أيام من تاري    خ ظهور األعراض أو تاري    خ  10سيتم عزلهم لمدة 

. الذين لم يتم فحصهم يجب عزلهم لمدة  ي اليوم الحادي عشر
 .اية األعراضأيام من بد 10ويعودون فز

 

 صحي الحجر ال

وس  •  :و COVID إذا تم التعرف عليك كجهة اتصال وثيقة بشخص مصاب بفبر

https://docs.google.com/document/d/11UHhQ8DYS8jpi0vASeqo3_o2vqyAmeRC/edit


 

o  ة أيام من تاري    خ آخر تعرض.   بالكامل،لم يتم تطعيمك سوف تحتاج إىل الحجر الصحي لمدة عشر

ي اليوم   أعراض، إذا لم تكن لديك 
ز الخامس والسابع والعودة فز ز اليومي  فيمكنك إجراء اختبار بي 

 .الثامن إذا كان هذا االختبار سلبًيا 

o  ال داعي للحجر الصحي  أعراض، لقد تم تطعيمك بالكامل وبدون. 

ا العثور عىل معلومات هنا حول التعرض  •
ً
ي من  يمكنك أيض ات طويلة )العيش مع فرد إيجائر لفب 

 (. العائلة

 تتبع جهات االتصال 

ي   •
ات التر ي المدرسة عىل جهات االتصال الوثيقة خالل الفبر

 
سيقترص تتبع جهات االتصال ف

مثل أوقات الوجبات وغرف   األقنعة،يكون فيها انتقال المخاطر أعىل حيث ال يمكن ارتداء 

 .تدريب الفرقة

ز   ي هذه  COVID- 19إذا كانوا عىل اتصال بشخص ثبتت إصابته ب   إال لن يتم إبالغ العائالت والموظفي 
فز

 
ً
 .المواقف عالية الخطورة حيث يكون انتقال العدوى أكبر احتمال

ي ا
اىص   لتحوالت المؤقتة إىل التعلم االفبر

ا PDPH لن يستخدم •
ً
 .أرقام الحالة لتحديد وقت إيقاف التعلم الشخصي مؤقت

ي التحول مؤق
ي إذا كانت تحديات التوظيف تحظر  ستستمر منطقة المدرسة فز

اضز ا إىل التعلم االفب 
ً
ت

 .عمليات المدرسة الشخصية اآلمنة والمنظمة

 

يجب   .COVID-19 تذكر أن اللقاحات تظل أفضل طريقة لحماية أنفسنا وعائالتنا وكل من حولنا من

ي جميع الجرعات  
  بعد،بها. إذا لم يتم تطعيمك أنت أو طفلك  الموضي تطعيم أي شخص مؤهل وتلق 

ي منطقة المدرسة 
ي المدينة بالقرب منك  هنا يمكنك العثور عىل حدث لقاح قادم فز

أو  هنا أو موقع لقاح فز

ي تقديم حالة التطعيم الخاصة   www.vaccines.gov . عىل
إذا تم تطعيم طفلك ، فإننا نطلب منك النظر فز

ي إىل  به إىل منطقة المدرسة عن طريق التقاط صورة لبط
وئز يد اإللكب  اقة التطعيم الخاصة به وإرسالها بالبر

 .  5vax@philasd.org ممرضة المدرسة أو إىل

 .شكرا الهتمامكم بهذه التحديثات الهامة

  
يل بيتيجول ،               ويليام آر هايت جونيور ، إد.  ي الطب ،   شب 

 MPHدكتوراه فز

ف                                    مفوض الصحة                                                   المشر

 مقاطعة فيالدلفيا التعليمية
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