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2023-2022إلى: عائالت مدارس سانت لويس الحكومية: بروتوكول كوفيد   

  
.يرجى مالحظة التعديالت أدناه على بروتوكول كوفيد الخاص بنا  

.لديك أي أسئلة مدرستال )ة(يرجى االتصال بمدير  
 

 اإلبالغ عن الحاالت اإليجابية
 

من ظهور األعراض أو تاريخ االختبار وفقًا أيام على األقل  5لمدة  في المنزل ةإيجابي نتيجةيظهر يجب أن يظل أي طالب 
، بما في ذلك العودة إلى المدرسة فقط عندما يكون  إلرشادات العزل الحالية لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

.أيام بعد اختبارهم اإليجابي 10لمدة  بشكل صحيح قناع الوجه ساعة ، وارتداء 24حمى لمدة لالطالب خاليًا من ا  
 

، يرجى أيًضا إبالغ مدرستهم بالنتيجة اإليجابية نطقة التعليميةبية على مستوى المبنى في الممن أجل مراقبة معدالت اإليجا
.للطالب  

 
بات المدرسية والتأكد من استمرار الطالب في التعلم ، فإننا لن نقدم لى الرغم من أنه سيتم بذل كل جهد لتوفير الواجع

الطالب غائبين أثناء عزل كوفيد بعد  اعتبار م. على هذا النحو ، سيتمعاأي خيارات عبر اإلنترنت لمنهجنا المعتاد هذا ال
.نتيجة اختبار إيجابية  

 
 التعرض لمرض فيروس كورونا

 
2023-2022بهذا التغيير الهام في التوجيهات الخاصة بالفترة يُرجى اإلحاطة علًما   

 
، على عكس النتيجة اإليجابية كما هو مذكور كان إيجابيًامصاب بفيروس كورونا ذا تم إخطارك بأنك قد اتصلت بشخصإ

أعاله ، فال يجب عليك اإلبالغ عن هذا التعرض إلى المنطقة التعليمية. لم تعد المنطقة التعليمية تحتفظ بأي قسم داخلي 
لتتبع جهات االتصال ، وال يوصي مركز السيطرة على األمراض بتتبع جهات االتصال أو الحجر الصحي. إذا كنت على 

ما في ذلك دراية بتعرض طالبك لشخص مصاب بفيروس كورونا ، فاتبع احتياطات مركز السيطرة على األمراض ، ب
.اقبة األعراضأيام بعد التعرض األخير ، ومر 10لمدة  داء قناع مناسبارت  

 
، يرجى زيارة موقع الويب لمعرفة متطلبات اللقاح وللحصول على معلومات حول للحصول على المعلومات الحالية

.التطعيم  
 

 أعراض مرض فيروس كورونا
 

:من األعراض التالية ما لم يتم استبعاد كوفيديعاني  ال يمكن للطالب الحضور إلى المدرسة إذا كان  
أو أعلى( ، أو ضيق في التنفس ،  100.4قشعريرة ، آالم عضلية ، ألم في الحلق ، فقدان حاسة التذوق أو الشم ، حمى )

.أعراض الطالب الحالية لمزيد من المعلومات سعال ، آالم في البطن ، إسهال. يرجى الرجوع إلى شجرة قرار  
 

إذا كان لدى الطالب أعراض وكانت نتيجة اختبار كوفيد سلبية ، فيمكنه الذهاب إلى المدرسة طالما أنه يشعر بصحة جيدة ، 
.ويمكن أن تُعزى األعراض إلى حالة غير معدية وغير معدية ، وخالية من الحمى  

 
ناتجة عن تشخيص بديل غير كوفيد ، وحتى إذا تم  ذا كنت تعتقد أن أعراض الطالبيجب اتباع هذا البروتوكول حتى إ

تطعيمهم + معززات حديثة. يمكن أن يحاكي مرض كوفيد األمراض غير المعدية مثل الحساسية أو التهابات الجيوب 
.األنفية ، وعلى هذا النحو ، يجب استبعاد مرض كوفيد في جميع الحاالت  
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 )ة(حاكي الفيروس ، فيرجى استشارة مديرإذا كان طالبك يعاني من حالة طبية مستمرة حيث يعاني من أي أعراض ت
المدرسة و / أو الممرضة. سيقدمون إرشادات حول إرسال مذكرة الطبيب التي تحدد أعراض الطالب بحيث ال يحتاج إلى 

.اختبار مستمر لفيروس كورونا الستبعاده  
 

 استخدام القناع
 

لجميع توصيات مراكز السيطرة على األمراض ، بما التوصية بارتداء األقنعة وفقًا العامة في  سانت لويس مدارستواصل 
في ذلك ارتداء األقنعة أثناء مستويات المجتمع المرتفعة للفيروس ، أو إذا كانت في فئة عالية الخطورة. كما هو مذكور 

إيجابية ( نتيجة 2( االتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا ، أو )1أيام بعد ) 10أعاله ، يجب أيًضا ارتداء األقنعة لمدة 
.لفيروس كورونا  

 
ستبذل مدارس سانت لويس العامة جهوًدا لتخفيف المخاطر في الفصول الدراسية والمدرسة بناًء على معدالت إيجابية 

إذا كانت اختبارات الطالب إيجابية  اإلدارةمن إبالغك ب جى التأكدالمدرسة الفردية. على هذا النحو ، مرة أخرى ، ير
.لفيروس كورونا  

 
د يجب علينا جميعًا القيام بدورنا للحفاظ على بيئة مدرسية آمنة. يرجى التعامل مع هذا البروتوكول على محمل الج

ة الجميع.سالم لضمانودعونا نعمل معًا كمجتمع   
 
 

 


