 5خطوات ُيتوقع اتخاذها

في حالة كانت نتيجة فحص أحد الطالب أو أعضاء
طاقم العمل إيجابية لمرض ( COVID-19كوفيد)19-

1
2
3
4
5

مقابلة الحالة

بمجرد اإلبالغ عن نتيجة إيجابية ،سيتواصل مسؤولو الصحة العامة مع الشخص المصاب بمرض كوفيد.19-
عاما ،فسيتم التواصل مع ولي أمره أو الوصي عليه .سيتم
إذا كان عمر الشخص المصاب أقل من ً 18
إجراء تحقيق وس ُيطلب من الشخص المصاب بمرض كوفيد -19أن يعزل نفسه في المنزل.

تحديد األشخاص المخالطين مخالطة مباشرة
سيقوم مسؤولو الصحة العامة بتقييم حاالت من ُيعدون مخالطين مباشرين ويلزم
دخولهم الحجر الصحي .قد يتم التواصل مع المدرسة للحصول على معلومات بشأن
ترتيبات الجلوس أو غير ذلك من المعلومات.
المخالطون المباشرون هم أولئك األشخاص الذين خالطوا الشخص المصاب مباشر ًة
ولفترة طويلةُ .يحدد ذلك بمسافة ستة أقدام أو أقرب لمدة عشر دقائق أو أ كثر.

أكثر من  10دقائق

أقل من  6أقدام

أقل من  6أقدام

عزل األشخاص المصابين بمرض كوفيد19-

الزما على األطفال والعاملين من الخاضعين للعزل أن يظلوا في منازلهم حتى يستوفوا المعايير التالية:
سيكون ً
في حالة ظهور أعراض:
عدم وجود حمى لمدة  24ساعة على األقل دون استخدام أدوية لخفض الحرارة
تحسن األعراض لمدة  24ساعة على األقل
ُّ
مرور عشرة أيام على األقل على بدء ظهور األعراض
في حالة عدم ظهور أعراض:
مرور عشرة أيام على األقل على جمع عينة للفحص الذي خضعوا له

الحجر الصحي للمخالطين المباشرين

يوما منذ آخر تعرض
س ُيطلب من األطفال أو العاملين الخاضعين للحجر الصحي أن يظلوا في منازلهم لمدة ً 14
للشخص المصاب وأن يراقبوا حالتهم تحس ًبا لظهور أعراض وأن يسعوا للخضوع للفحص.
نتيجة الفحص السلبية ال تعني تقليل مدة الحجر الصحي.

العودة للمدرسة

يمكن لألشخاص المصابين بمرض كوفيد 19-أن يعودوا بمجرد أن:
يستوفوا جميع المعايير ذات الصلة الموضحة في الخطوة 3
يتسلموا خطاب تصريح من مسؤولي الصحة العامة
يمكن للمخالطين المباشرين أن يعودوا بمجرد أن:
يستكملوا فترة الحجر الصحي المحددة لهم دون ظهور أعراض أو إيجابية نتيجة الفحص

لألسئلة المتعلقة بالتعليم،
اتصل على الرقم 603.271.3494

للوصول إلى الهاتف المخصص لضعاف السمع (:)TDD
حل المكالمات لنيو هامبشير على الرقم 1.800.735.2964
خدمة مر ّ

لألسئلة المتعلقة بالصحة العامة،
اتصل على الرقم  03.271.4496
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بعد ساعات العمل :اتصل على الرقم 603.271.5300
واسأل عن ممرض الصحة العامة المناوب

