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 2023-2022: پروتکل کووید SLPSبه: خانواده های 
  

  لطفًا به تغییرات زیر در پروتکل کووید توجه داشته باشید.

 خود تماس بگیرید.اداره اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با مدیر 

 

 کوید موارد مثبت اطالعات

 

هر دانش آموز بعد از آزمایش مثبت  ،به اساس دستور العمل های وقایعوی

ساعت در خانه  24روز و در صورت نداشتن تب  5کوید حد اقل به مدت 

 از ماسک مناسب استفاد نماید .روز  10و به مدت بماند 

 
 

 

حوزه تعلیمی واقعات مثبت را تحت نظارت داشته باشد لطفا  برای اینکه

 آزمایش مثبت کوید شاگردان را به مکتب گزارش دهید.

 

که هیج موارد مجازی در برنامه درسی عادی امسال ما وجود اگرچه 

تالش ها صورت میگیرد که پس از مثبت بودن باز هم اما  نخواهد داشت

های قرنطین شاگرد از دروس عقب  نیجه کوید در جریان غیر حاضری روز

  نماند.

 

 مبتال شدن به کوید

 

توجه داشته باشید: 2023-2022لطفًا به این تغییر مهم در دستورالعمل   

ارتباط است میدانید که دانش آموز تان با شخصی که مبتال به کوید  اگر

دیگر هیچ بخش ردیابی تماس داخلی  مکتب. مکتب اطالع ندهید  به، گرفته

اقدامات  .نیز ردیابی تماس یا قرنطینه را توصیه نمی کند CDCندارد و 

روز پس از آخرین تماس از  10به مدت را دنبال کنید، و  CDCاحتیاطی 

 .نمایدماسک استفاده 

 

سایت به ویب ، جدید در مورد نیاز ها و واکسین تقویتیبرای اطالعات 

CDC  نمایدمراجعه. 

 

 عالیم کوید ) کرونا(

 

یا  100.4)بویایی، تبلرزش، درد عضالنی، گلودرد، از دست دادن /خنک

به ، سرفه، درد شکم، اسهال. لطفًا برای اطالعات بیشتر نفستنگیباالتر(، 

 فعلی مراجعه کنید.تصمیم گیری عالئم دانشجویی  جدول

 

 همزمان نتیجه تست آنیاد شده را داشته و آموز شما عالئمی اگر دانش

خوب داشته باشد میتواند  تب نداشته و وضعیت منفی باشد تا زمانیکه 

 .مکتب برود
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دانش آموز عالیم کوید هم در وجود  باید رعایت شود حتی اگر قوانیناین 

آلرژی  )های غیرساری بیماریمانند تواند کووید می .نداشته باشد وجود

 (باشد.های سینوسی یا عفونت

دانش آموز امراض دوامدار دارد باید مدیر و نرس مکتب را در  اگر

 جریان قرار دهید.

تا اینکه آنها معلومات را همرای داکتر شریک ساخته و معاینات 

 دوامدار صورت گیرد.

 

 استفاده از ماسک

 

مکاتب دولتی سنت لویس بخاطر جلوی گیری از شیوع امراض ماسک را در 

تماس از روز پس  10ماسک باید به مدت  ند.کیجاهای پر ازدحام توصیه م

 در حاالت ذیل 

(بعد از 2باشخص مبتال به کرونا و ) در صورت ارتباط و تماس فزیکی(1)

 مبتال شدن خود شخص به مرض کوید استفاده شود.

 

ها را جهت ردیابی مبتالیان به کوید و  مکاتب دولتی سنت لوئیس تالش

انجام میدهد و لطفا در صورت مبتال شدن و مکاتب  کاهش خطرات در صنف ها

 به اداره مکتب اطالع دهید.

 

را جدی بگیرید و بیایید همه با هم به عنوان یک  قوانینلطفًا این 

تا محیط و مکتب در امن و عاری از امراض داشته جامعه کار کنیم 

 .باشیم

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


