
 

 

 

 

 



 

 

 

 قبل افتتاح المدرسة
 للتخفیف من مخاطر العدوى وضمان إعادة فتح المدارس بأمان ، ستوفر المدارس فرًصا لالختبار الطوعي بالشراكة مع مقاطعة أونونداغا. سیكون
 هذا االختبار االستباقي متاًحا لجمیع موظفي المدرسة في مواقع االختبار المتنقلة في جمیع أنحاء المقاطعة. ستكون هذه المواقع قائمة على التعیین.
 .باإلضافة إلى الموظفین ، سیتم أیًضا منح طالب المدارس الثانویة الفرصة لالختبار

  

 اختبار مستمر
■  بمجرد فتح المدارس ، سیكون هناك بروتوكول محدد معمول به

 للحاالت التي تم فیها تحدید الحاالت اإلیجابیة. سیكون لكل
 مدرسة بوابة على موقع الویب الخاص بها تسمح بإجراء اختبار
 على مدار 24 ساعة ألولئك الذین كانوا في المدرسة أثناء
 .ظهور األعراض

■  عندما یتم تحدید حالة إیجابیة ، سیتم تحدید أولئك الذین یجب
 اختبارهم من خالل أدوات تتبع االتصال التابعة إلدارة الصحة
 وسیتم توجیههم لتحدید موعد (OCHD) في مقاطعة أونونداغا
  .االختبار من خالل بوابة موقع المدرسة على الویب

  

 اختبار المراقبة
■  سیكون من ، COVID-19 لزیادة تعزیز السالمة ومنع انتشار

 المناسب إجراء اختبار مراقبة عشوائي قائم على اللعاب خالل
 .العام الدراسي. تمت الموافقة على طریقة اختبار المراقبة هذه من قبل وزارة الصحة بوالیة نیویورك

■  سیتم اختبار مجموعات تضم ما یقرب من 12 موظًفا وطالًبا باستخدام بروتوكول اللعاب. إذا كشف حمام السباحة عن وجود
COVID-19 ، فسیحتاج كل شخص في المسبح إلى إجراء اختبار تشخیصي. 

 



 

 

 

 سیتصل ، (OCHD) بمجرد اإلبالغ عن حالة مؤكدة مختبرًیا إلى إدارة الصحة في مقاطعة أونونداغا
■  .بالشخص الذي لدیه حالة مؤكدة ، وفي حالة الطالب ، سیتصل بالوالد / الوصي OCHD موظف (محقق حالة) من
■   .بمقابلة الشخص الذي لدیه الحالة المؤكدة وتحدید جهات االتصال OCHD سیقوم مكتب
■  .سیساعد موظفو المدرسة وزارة الصحة في تحدید أي تفاصیل تتعلق بالتعرض
■  .سیتم عزل الشخص المصاب بالحالة المؤكدة لمدة 10 أیام
■  .OCHD ال یمكن منح التحرر من العزل إال من قبل

 سیجري متتبع جهات االتصال مقابلة مع جمیع جهات االتصال ، ستتم مقابلة جمیع جهات
■  .االتصال الخاصة بشخص لدیه حالة مؤكدة لتحدید مخاطر التعرض
■  .سیتم إصدار حجر صحي لمدة 14 یوًما عن طریق متتبع االتصال لجمیع المخالطین القریبین للشخص المصاب بالحالة المؤكدة

 عملیة
■  الحجر الصحي ستتم مراقبة أولئك الذین تم توجیههم إلى الحجر الصحي بواسطة أدوات تتبع االتصال بحًثا عن عالمات

 .COVID-19 وأعراض
■  .وسُیحالون لالختبار والتحقیق اإلضافي (PUI) األشخاص الذین ظهرت علیهم األعراض سیصبحون أشخاًصا قید التحقیق

■  .وتبدأ العملیة مرة أخرى ، OCHD إلى PUI یتم اإلبالغ عن االختبارات اإلیجابیة لـ
■  .OCHD ال یمكن منح اإلفراج من الحجر الصحي إال عن طریق

 بشأن إغالق المدرسة المتعلقة بحالة إیجابیة OCHD التوجیه من
■  .یعتمد إغالق المدرسة على معدل اإلصابة في المجتمع
■  :ویمكن أن یختلف اعتماًدا على الموقف OCHD سیحدث اإلغالق بالتشاور والتوجیه من

■  أحد األمثلة على ذلك هو وجود حالتین منفصلتین ، ویبدو أنهما غیر مرتبطین ، في فصلین دراسیین مختلفین من نفس
 .المبنى

 



 

 

 

 


