
 

 

 
 

 

 

 

ي 
 
تجد المزيد من المعلومات حول اختبار المستضد الرسي    ع وتقديم الموافقة ف

PowerSchool  عىل مشاركة الطالب عىل www.usd497.org/COVID19 . 

 

ومتحور دلتا  19-تواصل مدارس لورنس العامة استكشاف طرق لمنع انتشار كوفيد

ي مجتمع مدرستنا. 
 شديد العدوى ف 

ا من  ، 2021سبتمبر  27اعتبارً ، ستنفذ المنطقة إجراءات إضافية لتتبع المخالطي  

 ، ي كانساس  19-واختبار كوفيدوالحجر الصحي
اكة مع إدارة الصحة والبيئة ف  بالرسر

ي 
وبما يتماشر مع التوجيهات المدرسية المحدثة الصادرة عن إدارة الصحة العامة ف 

ي -مقاطعة لورنس
 . 2021سبتمبر  10دوجالس ف 

 19-إجراءات الوقاية المحدثة من كوفيد

بخطر  الطالب الذين يحددهم الموظفون الصحيون بالمدرسة عىل أنهم مخالطي   
ة طويلة طالما ظلوا بدون أعراض.   يكونوا  لن  تعرض منخفض   بحاجة إىل عزل لفبر

ي مقاطعة لورنس
ا لإلرشادات المدرسية المحدثة من إدارة الصحة العامة ف 

ً
-وفق

ي االعتبار األنشطة منخفضة األخطار  دوجالس، ستأخذ أدوات تتبع المخالطي   اآلن
ف 

مقابل األنشطة عالية األخطار. لتحديد األخطار المنخفضة أو العالية، سينظر طاقم 
ي ارتداء الكمامة المناسبة والمتسقة أو مسافة 

 أقدام.  6-3الصحة المدرسية ف 

ات ، سيواصل موظفو خدم19-عندما تتلقر مدارسنا تقريًرا عن حالة إيجابية لكوفيد
ي مقاطعة 

ي إدارة الصحة العامة ف 
الصحة المدرسية العمل بشكل وثيق مع موظق 

ي نطاق -لورنس
: أي شخص ف  . تحدد هذه العملية المخالطي   دوجالس لتتبع المخالطي  

أقدام ألكبر من عرسر دقائق أو معرض لخطر التعرض لجزيئات الجهاز التنفسي  6
ي المدرسة 

. )اللعاب أو المخاط( لفرد ُمعٍد ف  ي نشاط مدرشي
 أو ف 

 إجراءات تتبع المخالطين اإلضافية

 
 
 
 
 
 
 
 

 المدرسة في والموظفين الطالب أمان على الحفاظ

http://www.usd497.org/COVID19


 

 برنامج اختبار إدارة الصحة والبيئة في كانساس: اختبر للبقاء،

 والتعلم، واللعب، والمشاركة 
 

 

ا رسيًعا للمستضد  يوفر موظفو الصحة المدرسية أو الموظفون المعينون اختبارً

ة الحجر الصحي لمدة    أيام للطالب الذين 10)مسحة األنف( يومًيا خالل فبر

 يجب تقديم   I معرضي   لخطر التعرض المرتفع.  ُحددوا علىل أنهم مخالطي    

ة ويجب أن يكون الطالب عىل استعداد للخضوع لالختبار.    الموافقة المستنب 

 
 

 
 

 
 

يجب عىل الطالب الذين حددهم موظفو الصحة  
معرضون لخطر التعرض   المدرسية عىل أنهم مخالطي   

أيام من تاري    خ  10الحجر الصحي لمدة   المرتفع
 المخالطة. 

 

 :  إعفاءات الحجر الصحي

 

ي الصحة المدرسية أو الموظفي    (1
زود موظق 

المعيني   بدليل عىل أنك محصن بالكامل )أسبوعي   

 النهائية من اللقاح( وعدم وجود أعراض.  بعد الجرعة

 

ي الصحة المدرسية أو الموظفي    (2
زود موظق 

ي شي  از المتسلسل "بر  )اختبار تفاعل البوليمب 
المعيني  

آر" أو اختبار مستضد أو مذكرة من إدارة الصحة 

-المحلية( بدليل عىل أن نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد

 جود أعراض. خالل األشهر الستة الماضية وعدم و  19

 

ي الصحة المدرسية أو الموظفي    (3
زود موظق 

ي للطالب)  المعيني   بدليل عىل اختبار مستضد سلبر

Walgreens ة الحجر ، صيدلية( كل يوم خالل فبر

. كما يجب أن يظل الطالب خالًيا من األعراض.   الصحي

 

+ 18يقدم وىلي األمر/ الوصي أو الطالب بعمر  (4

ي 
 

برنامج اختبار إدارة موافقته عىل مشاركة الطالب ف

ي المدرسة خالل 
 

ي كانساس اليومي ف
 

الصحة والبيئة ف

 . ة الحجر الصحي  فبر

 

ة الحجر الصحي ممن تكون نتيجة االختبار لديهم  .1 بالنسبة للطالب أثناء فتر

ي 
 

سلبية ويظلون دون أعراض، فُيمكنهم الحضور بالمدرسة والمشاركة ف

 األنشطة المدرسية. 

الرعاة المختصون باألنشطة المدرسية مع األرس / وسوف يتواصل المدربون .2

ي عطلة نهاية 
 

ي نشاط ف
 

ي حال كان هناك اختبار متاح للطالب المشاركي   ف
 

ف

 األسبوع. 

مكن للطالب قيد االختبار أثناء الحجر الصحي ركوب حافلة المدرسة.  .3  ال يُ

يجب أن يظل أولياء األمور/ األوصياء الذين يصطحبون الطالب لالختبار  .4

أثناء الحجر الصحي بالمدرسة الستالم نتائج االختبار. )تستغرق نتائج 

 دقيقة(.  15اختبار المستضد الرسي    ع حواىلي 

ي المدرسة،  .5
 

ي االختبارات اليومية ف
 

ي الحجر الصحي ف
 

 من مشاركة الطالب ف
ً
بدال

قد تختار العائالت تقديم اختبارات مستضدات سلبية يومية من مركز اختبار 

ي Walgreens، وCVSمثال، )عىل سبيل ال
 

، والصيدلية( ليبقر الطالب ف

ي األنشطة المدرسية. يجب أن يظل الطالب خالًيا من 
 

المدرسة والمشاركة ف

 األعراض. 

ي  .6
 

 لالختبار اليومي ف
ً
لية بديال لن تقبل المنطقة مجموعات االختبار المب  

 . ي الحجر الصحي
 

 المدرسة أو مركز االختبار للطالب ف

االختبار إيجابية، ستقدم الصحة المدرسية أو الموظفون  إذا كانت نتيجة .7

ا لتأكيد النتائج.  ي سي آر باعتباره خيارً  المعينون مجموعة اختبار ب 

ي شي آر" سلبية وظل الطالب بدون أعراض، يجوز  .8 إذا كانت نتائج اختبار "بر

ي 
 

للطالب العودة إىل المدرسة واألنشطة المدرسية. سيستمر الطالب ف

ي 
 

.  المشاركة ف ة الحجر الصحي  االختبار اليومي خالل فبر

ي  .9
 

ستتشاور الصحة المدرسية أو الموظفون المعينون مع إدارة الصحة العامة ف

ون سلبًيا -مقاطعة لورنس دوجالس لتحديد ما إذا كان الطالب الذين يختت 

ي األنشطة 
 

ولكن تظهر عليهم األعراض قد يذهبون إىل المدرسة ويشاركون ف

 المدرسية. 

وس كورونا )كوفيدإذا  .10  10(، يجب عزله لمدة 19-ثبتت إصابة الطالب بفب 

أيام عىل األقل من ظهور األعراض. باإلضافة إىل ذلك، ال يجوز للطالب 

 ساعة.  72العودة إىل المدرسة إال إذا ظل بدون حىم وبصحة جيدة لمدة 

 
 

 
 

 

 
 اختبار المستضد

 الرسي    ع

 )مسحة األنف(

 

 إجراءات الحجر الصحي.


