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 COVID-19قائمة فحص رعاية األطفال الجائحة 

    COVID-19| 2020مارس  24

_______________________ 

COVID-19  معلومات وقائمة مراجعة عن رعاية

 األطفال الوبائية

 COVID-19 الرد على

 

 

أمرت مديرة وزارة الصحة بوالية أوهايو ، آمي 

، بإغالق جميع خدمات رعاية  MD  ،MPHأكتون ، 

،  2020مارس  25مساًء.  11:59الطفل حتى الساعة 

ما لم يكن لديهم ترخيص رعاية األطفال الوبائي 

المؤقت الصادر عن إدارة والية أوهايو لخدمات 

(. ُيعفى من التسهيالت التي ODJFSالعمل واألسرة )

تظل مفتوحة لتشغيل برنامج خدمة أغذية تابع 

زراعة األمريكية ولكنها ال تستمر في لوزارة ال

 تقديم خدمات رعاية األطفال.

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/covid-19-checklists/pandemic-child-care-covid-19-checklist/!ut/p/z1/hY-xDoIwEIafqLkWCZGRMKgITTpZu5imRbgIpQHC4NPbGDdjve0u35_7flAgQTm9YadXnJwewn5V2Y3nh4KxM-U04XsqGKtEkdXpKd3B5Q3QH1NQUPF89Q8IBsnclE0Hyuu1J-juE0gzbWgJy4npW_MYcFkXkF47245owhEHS4yeW_INBmUVe1oK9gEirfwon_WR4guv2nfT/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FOhio%2BContent%2BEnglish%2Fcovid-19/home


سيكون التوافر في مراكز التشغيل محدوًدا وسيتم 

إعطاء األولوية ألطفال األشخاص في بعض المجاالت 

 األساسية.

 

 لمقدمي رعاية األطفال

 متطلبات إضافية:

يجب أال يكون هناك أكثر من ستة أطفال في  •

 الغرفة.الفصل / 

يجب االحتفاظ بالنسب في معلم واحد إلى ما  •

 ال يزيد عن ستة أطفال.

األطفال الذين يجب على والديهم الذين  •

لديهم نفس صاحب العمل البقاء مًعا كلما 

 أمكن ذلك.

يجب الحفاظ على نفس المعلمين واألطفال في  •

 كل غرفة كلما أمكن ذلك.

يجب أن يكون هناك استخدام محدود للمساحة  •

 المشتركة أو خلط المجموعات.

في حالة استخدام مساحة مشتركة ، يجب وضع  •

 جدول تنظيف صارم.

يجب أن يكون تفاعل الوالدين محدوًدا عند  •

 النزول واالستالم

  

يجب على المراكز تقديم طلب للحصول على ترخيص 

 ODJFSمركز رعاية األطفال الوبائي المؤقت إلى 

وتلبية متطلبات الترخيص للحصول على معلومات 

 إضافية ، يرجى زيارة

 http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcare 

http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcare/


 4الخيار  1-877-302-2347أو اتصل بالرقم  

 

  

 للوالدين

، يمكن  2020مارس  24يوم الثالثاء اآلن وحتى 

 للمهنيين التاليين دون رعاية بديلة التسجيل:

 طاقم المستشفى والعيادة •

 أطباء األسنان •

 طاقم الصيدلة •

دار التمريض ورعاية المسنين والعاملين في  •

 مجال الرعاية الصحية المنزلية

 علماء النفس •

 األطباء النفسيون 

 مستشاري الصحة النفسية •

 مساعدو اإلعاقة التنموية •

 أول المستجيبين )ضباط الشرطة ورجال  •

 االطفاء وفنيي الطوارئ الطبية(

  عمال الخدمة المباشرة )رعاية األطفال ،  •

خدمات األطفال ، المساعدة العامة ، عمال  •

 خدمات الحماية للبالغين(

 

 :2020مارس  24بعد الثالثاء 

 

التسجيل مفتوح لجميع الموظفين األساسيين 

اآلخرين. لمزيد من المعلومات حول من هو أساسي 

 .اإلقامة في المنزل، يرجى الرجوع إلى ترتيب 

 



سيطلب من اآلباء ملء استمارة التسجيل وملحق 

يصف طبيعة عملهم. يمكن العثور على قائمة 

 بالموردين المعتمدين ونماذج التسجيل على

.http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcareForFamilies 

يجب على اآلباء الذين يجدون خيارات رعاية 

أطفال بديلة آمنة وصحية أثناء الوباء أن 

يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن إلبعاد األطفال عن 

إعدادات المجموعة. يجب على الوالدين عدم ترك 

األطفال مع شخص مسن ، ألن هؤالء السكان أكثر 

 .COVID-19عرضة لخطر مضاعفات الخدمة من 

 

ديرة وزارة الصحة بوالية أوهايو ، آمي توصي م

بشدة بأن  MPHأكتون ، دكتوراه في الطب ، 

تتخذ جميع برامج رعاية األطفال العاملة 

 اإلجراءات التالية:

تدريب الموظفين على غسل اليدين وتنظيف  •

األسطح عالية اللمسة وآداب السعال. قم 

 بتنظيف جميع األسطح عدة مرات يومًيا.

 

إجراءات غسل اليدين بين جميع تنفيذ  •

األطفال والموظفين عند الوصول وقبل األكل 

وبعده وقبل وبعد أي وقت للعب في الهواء 

 الطلق وفي نهاية اليوم.

 

 

http://jfs.ohio.gov/cdc/CoronavirusAndChildcareForFamilies/


افصل بين األطفال والموظفين الذين لديهم  •

)الحمى والسعال  COVID-19عالمات وأعراض 

وضيق التنفس( عن اآلخرين وأرسلهم إلى 

 رب وقت ممكن.المنزل في أق

  

استعد إللغاء الرعاية إذا كانت هناك حالة  •

في برنامجك )طفل أو  COVID-19مؤكدة من 

موظف(. خطط للتنظيف العميق للبيئة 

باستخدام المنتجات المعتمدة من وكالة 

 حماية البيئة.

  

إذا تم تعليق الرعاية ، فقم بالعمل مع  •

قسم الصحة المحلي للتأكد من وجود خطط 

رية ألي وجبة أو برامج طبية أو استمرا

 اجتماعية يتم تقديمها من خالل البرنامج.

 

  على ، اتصل COVID-19لإلجابة على أسئلتك 

5634)-427-833-ODH (1-ASK-4-833-1  

 



 

باتخاذ هذه  COVID-19احِم نفسك واآلخرين من 

 االحتياطات.

 

 في المنزل عندما تكون مريضا  أبق •

 تجنب االتصال باألشخاص المرضى •

احصل على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات  •

 متوازنة



 20اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون ) •

 ثانية أو أكثر(

جفف يديك بمنشفة نظيفة أو جفف يديك  •

 بالهواء

قم بتغطية فمك بمنديل أو كم عند السعال  •

 أو العطس

ينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير تجنب لمس ع •

 مغسولة أو بعد لمس األسطح

 قم بتنظيف وتطهير األسطح عالية اللمسة •

 اتصل قبل زيارة طبيبك •

 الجيدة مارس عادات النظافة •

____________________________________________ 
 

 Coronavirus / COVID-19إذا كانت لديك أسئلة بخصوص 

 ODH (1-ASK-4-833-1-833-427-.(5634  ، فيرجى االتصال على

______________________________________ 

 تنظيف جميع األسطح "عالية اللمس" في كل يوم

 

تتضمن األسطح عالية اللمس العدادات ، والطاوالت 

، ومقابض األبواب ، وتركيبات الحمامات ، 

والمراحيض ، والهواتف ، ولوحات المفاتيح ، 

واألجهزة اللوحية ، وطاوالت بجانب السرير. أيضًا 

، نظف أي أسطح قد تحتوي على دم أو براز أو 

و سوائل الجسم. استخدم بخاخ التنظيف المنزلي أ

المسح وفًقا إلرشادات الملصق. تحتوي الملصقات 

على تعليمات لالستخدام اآلمن والفعال لمنتج 

التنظيف ، بما في ذلك االحتياطات التي يجب 



عليك اتخاذها عند تطبيق المنتج ، مثل ارتداء 

القفازات والتأكد من وجود تهوية جيدة أثناء 

 استخدام المنتج.
 

 


