خيار "القناع للبقاء/االختبار للعب"
للعزل المنزلي للطالب الذين أصيبوا بكوفيد 19-في بيئة مدرسية نتيجة غير مقصودة على تقليل التعلّم داخل المدرسة ويمكن أن ي ُش ّكل
ضغ ً
طا إضافيًا على أولياء األمور والمدارس وإدارات الصحة المحلية ( .)LHDعلى الرغم من أن التطعيم واستخدام القناع يعتبران
ً
عنصرين أساسيين لضمان بيئة مدرسية آمنة ,إال إننا نقدم بديال داخل المدرسة للحجر المنزلي للطالب وموظفي المدرسة الذين أصيبوا
بكوفيد 19-في أي بيئة مدرسية وذلك لدعم التعلّم داخل المدرسة وتقليل الضغط.
أبلغت بهذه التوصية إحدى الهيئات المتنامية ذات الخبرة الوطنية ,وهي رائدة في مقاطعة وارين ,والخبرة المشتركة إلدارات الصحة
المحلية األخرى والتي تُشير إلى قلة عدد األفراد المخالطين لمن ثبتت إصابته بكوفيد 19-داخل بيئة مدرسة الذين تحولوا إلى حاالت
إيجابية .بنا ًء على هذه المعلومات ونجاح تجربة مقاطعة وارين ,نوصي الطالب من رياض األطفال وحتى الصف  12وكذلك الموظفين
المعرضين لإلصابة بكوفيد 19-في أي بيئة مدرسية بما يلي.

ُرجى مالحظة أن :األهلية للمشاركة في "القناع للبقاء/االختبار اللعب" تتوقف على
ي
التعرّض في بيئة المدرسة أو األنشطة المدرسية .ال ينطبق هذا على حاالت التعرّض
المنزلي أو حاالت التعرّض خارج نطاق المدرسة أو األنشطة المتعلقة بالمدرسة.
القناع للبقاء
قد يظل المخالطين المباشرين ,بغض النظر عن حالة التطعيم أو ارتداء القناع ,في بيئة الفصل الدراسي إذا قاموا بما يلي:




ارتداء قناع لمدة  10أيام بعد آخر تاريخ تعرض له.
المراقبة الذاتية أو مراقبة الوالدين تحسبًا لظهور أعراض كوفيد.19-
العزل والخضوع لالختبار إذا بدأوا االحساس باألعراض المرتبطة بكوفيد( 19-بصرف النظر عن
مستوى الشدة).

ًا
املخالطون املباشرون لكوفيد 19 -هم األفراد الذين يتم تعريفهم على أهنم معرضون تعرض
ًا لكوفيد 19-بسبب املخالطة حلالة إجيابية .تذكر أن كوفيد 19-هو فريوس يصيب اجلهاز
مباشر
التنفسي وال يتطلب االتصال اجلسدي كي ينتشر .فهو ينتشر عن طريق العطس والسعال
والتحدث والتنفس .جيب مراعاة هذه العوامل عند حتديد مستوى التعرض واملخالطة .وتتمثل
ّع ،و  6أقدام عن أي شخص غري
أفضل ممارسات التباعد يف البعد ملسافة  3أقدام عن كل شخص مقن
ّع.
مقن
يوصى بإجراء االختبار يف اليوم اخلامس بعد التعرض.

اآلباء والطالب مسؤولون عن مراقبة األعراض؛ ومع ذلك ،إذا شاهدت املمرضات/موظفو
ًا لذلك.
ً يظهر عليه األعراض ،فعليهم التصرف وفق
املدرسة طفال
حنن ندرك أن بعض الطالب غري قادرين على ارتداء القناع بسبب حالة طبية أو إعاقة يف النمو
حبسب ما يراه موفر الرعاية الطبية املختص .ويف هذه احلاالت ،نوصي بأن تعمل "اإلدارات
ًا لتحديد ما إذا كانت هناك طريقة آمنة للسماح هلؤالء الطالب
الصحية احمللية" واملدارس مع
بالبقاء يف بيئة املدرسة .وعند اختاذ هذا القرار ،جيب الوضع يف االعتبار مستوى اخلطر وسالمة
وصحة الطالب اآلخرين.
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لتقييم ما إذا كان بإمكان الطالب غير المقنع البقاء بأمان في بيئة الفصل الدراسي،
ضع في اعتبارك ما يلي:
 سياسة ارتداء القناع يف املدرسة.
 oتقلل سياسات ارتداء األقنعة الشاملة من خطر االنتشار.
 oكلما زاد عدد الطالب الذين يرتدون أقنعة ،قل انتشار الفريوس .وهذا يقلل
من املخاطر.
 سياسة االختبارات يف املدرسة.
 oاالختبارات هي اسرتاتيجية أخرى ميكن للمدارس أن ختتار تنفيذها.
 oكلما زادت االختبارات اليت تقوم هبا املدرسة ،زادت فرصة حتديد احلاالت
اإلجيابية وعزهلا لتقليل خماطر نقل العدوى لآلخرين.
 oإذا كانت املقاطعات ختطط للسماح للطالب غري مرتدي القناع بالبقاء يف بيئة
ًا.
الفصل الدراسي ،فيجب اختبار الطالب يومي
 اسرتاتيجية التباعد االجتماعي يف املدرسة.
ّض لإلصابة واملخالط الذي ال
 oإن احلفاظ على مسافة  6أقدام أو أكثر من املعر
يرتدي القناع يقلل من املخاطر.
 قدرة الطالب على اتباع اسرتاتيجيات/سلوكيات التخفيف.
 oالنظافة املناسبة لليدين.
 oآداب السعال املناسبة.
 oاحلفاظ على املساحة الشخصية.
 معدالت انتقال العدوى يف اجملتمع.
 oجيب وضع معدالت انتقال العدوى يف اجملتمع يف االعتبار.
 oيؤدي ارتفاع مستوى معدالت انتقال العدوى يف اجملتمع إىل زيادة خطر انتقال
العدوى داخل البيئة املدرسية وزيادة فرصة تفشي املرض.
عند استخدامها جمتمعة ،توفر هذه االسرتاتيجيات طبقة متزايدة من احلماية للمخالط
املباشر املكشوف والطالب واملوظفني اآلخرين .يساعد وضع اسرتاتيجيات التخفيف ،مبا يف ذلك
ارتداء األقنعة واالختبارات والتباعد االجتماعي وتدابري النظافة املناسبة ،يف
تقليل خماطر انتشار الفريوس.
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االختبار للعب
قد يستمر المخالطون غير الظاهر عليهم األعراض في المشاركة في األنشطة الالمنهجية إذا قاموا بما يلي:

ارتداء أقنعة قدر المستطاع( .وهذا يشمل :وسائل النقل؛ غرف خلع املالبس؛ اجللوس/الوقوف على
ًا
اخلط اجلانيب؛ ويف أي وقت لن يؤثر فيه القناع مع التنفس أو النشاط أو يشكل خطر
على السالمة).


إجراء اختبار عند اإلخطار األولي بالتعرض لكوفيد.19-



يوصى بإجراء االختبار في اليوم الخامس بعد التعرض.

يرجى مالحظة :االختبارات المشار إليها أعاله هي اختبارات  SARS-CoV-2الفيروسية
( PCRأو مولد الضد) .يجب مراقبتها/مالحظتها من قبل شخص ما وال يمكن أن تكون اختبارًا
منزليًا بدون وصفة طبية يتم إجراؤه ذاتيًا بدون مراقب.
يجب أن تدرس المقاطعات إجراء االختبارات في نفس اليوم للمسابقات الرياضية حيث توجد احتمالية للتعرض من مدرسة إلى مدرسة.
إذا تأكدت إصابة طالب مشاركين في مسابقات بكوفيد ,19 -فال داعي لتتبع المخالطة مع الفريق اآلخر؛ وبدالً من ذلك ,أرسل خطابًا
عا ًما إلخطار الفريق اآلخر باحتمالية التعرض للفيروس.
تتضمن هذه التعديالت المقترحة ارتداء األقنعة وإجراء االختبار لتقليل فرصة انتشار كوفيد 19-داخل البيئات المدرسية المنظمة وتوفر
بديالً آمنًا للحجر الصحي.

ديسمبر 2021 ,30

