إرشادات العزل واالستبعاد لمرافق رعاية األطفال
يهدف مخطط القرار هذا إلى المساعدة بتوجيه مقدمي
رعاية األطفال في فهم من يحتاج إلى العزل أو يجب
استبعاده من المرفق.
العزل عبارة عن فترة  5أيام مخصصة لألشخاص الذين ثبتت
إصابتهم بالفيروس أو ظهرت عليهم عرضين رئيسين من
األعراض بعد التعرض لشخص مصاب بفيروس كوفيد.19-
يُنصح األفراد في سن عامين فأكبر بارتداء الكمامات لمدة  5أيام
إضافية (من اليوم  6إلى اليوم  )10بعد انتهاء فترة العزل التي تبلغ
 5أيام .يجب أن يستمر الفرد في العزل إذا لم تتحسن األعراض
بحلول اليوم .5
االستبعاد يعني إبقاء الطفل أو الموظف خارج مرفق الرعاية
إذا ظهرت عليه أعراض المرض المعدي.
أعراض كوفيد 19-األساسية هي السعال الجديد (غير نمطي،
ال يرتبط بمرض مزمن معروف مثل الربو أو الحساسية)،
وبلوغ درجة حرارة  100.4درجة فهرنهايت أو أعلى،
والقشعريرة ،وضيق في التنفس ،والفقدان الجديد لِحاسة التذوق
أو الشم.
أعراض كوفيد 19-غير الرئيسية هي التعب ،وآالم العضالت
أو الجسم ،والصداع ،والتهاب الحلق ،واحتقان األنف ،وسيالن
األنف واإلسهال ،والغثيان ،والقيء ،واإلسهال.

نتيجة إيجابية ،يجب القيام بالعزل
لمدة  5أيام على األقل من ظهور األعراض

عرضين أساسين من
أعراض كوفيد19-

استبعاد ،يوصى بإجراء اختبار
كوفيد19-

نتيجة سلبية ،يجب اتباع إرشادات
االستبعاد المستندة إلى األعراض
للعودة إلى تاريخ المدرسة
إذا لم ُيجرى االختبار ،يجب االستبعاد لمدة  5أيام
من ظهور األعراض

ظهور أعراض
كوفيد19-
عرض واحد أساسي من
أعراض كوفيد19-

استبعاد ،يوصى بإجراء اختبار
كوفيد19-

طفل أو
موظف
أعراض كوفيد 19-غير
األساسية

ثبتت اإلصابة بعدوى
كوفيد19-

سيخطر مقدم رعاية الطفل
الموظفين واألسر وهيئة الصحة
العامة المحلية بالحالة اإليجابية

التعرض لفيروس
كوفيد19-

ال يلزم حجر صحي

نتيجة إيجابية ،يجب القيام بالعزل لمدة  5أيام
على األقل من ظهور األعراض
جر االختبار ،يجب االستبعاد
إذا كانت النتيجة سلبية أو لم ُي َ
تحسن األعراض األخرى
حتى
حتى  24ساعة بعد زوال الحمى أو
ّ

استعباد حالة كوفيد 19-غير مطلوب

يجب اتبع إرشادات العودة إلى مرفق
رعاية الطفل الخاصة بمرض معين

بدء عزل الفرد على الفور
(بغض النظر عن حالة التطعيم)

قد ُيسمح بالعودة بعد  5أيام في حالة
عدم وجود حمى لمدة  24ساعة
وتحسن األعراض

يوصى بإجراء االختبار ألي فرد معرض لخطر متزايد لإلصابة
بمرض خطير أو أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد19-

األسئلة؟ يُرجى التواصل مع  ProviderContact@ode.oregon.govأو خط مساعدة هيئة الصحة في والية أوريغون في حالة إثبات إصابتك بالعدوى

إمكانية الوصول إلى المستند :بإمكان هيئة الصحة في والية أوريغون أن تو ّفر معلومات بصِ َيغ بديلة كالترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة
أو طريقة برايل لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الناطقين ً
بلغة أخرى غير اإلنجليزية .كما يمكنك التواصل مع وحدة االستجابة والتعافي
المعنية بكوفيد )CRRU( 19-عبر الهاتف على الرقم  ،503-979-3377أو عبر البريد اإللكتروني على  .CRRU@dhsoha.state.or.usنقبل
جميع مكالمات الترحيل أو يمكنك االتصال بالهاتف النصي على الرقم  711أو .COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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ُيوصى بارتداء الكمامات
لمدة  5أيام إضافية إذا كانت
الحالة تبلغ عامين

