الملحق ب
ُ

طريقة جديدة للمضي قُدما
برنامج إفحص لتلعب
تُحدد هذه الوثيقة ،إستنادا إلى وثيقة دائرة كنتاكي للصحة العامة ،اإلرشادات التكميلية لخطة الحجر الصحي المُعدلة "إفحص
للطالب باإلستمرار في النشاطات الالمنهجية/النشاطات
لتبقى" ( 15أيلول ،)2021 ،خططا إلستراتيجية "إفحص لتلعب" للسماح ُ

المشاركة في
المتكرر .تتطلب ُ
المنتظمة األخرى ،مع فحص كوفيد 19-السلبي ُ
الرياضية بين المدارس ،والنشاطات الالمنهجية ُ
هذا البرنامج إكمال ولي األمر/الوصي نموذج موافقة فحص تشخيص كوفيد.19-
أهدافنا لهذا البرنامج هي:
•

المشاركين في النشاطات الرياضية الالمنهجية/النشاطات الرياضية بين المدارس ،والنشاطات
التأكد من أن ال ُ
طالب ُ
المنتظمة األخرى ،لديهم ُمتطلبات فحص ُمنتظمة ،لضمان عزل الطالب اإليجابيين ،لمنع إنتشار كوفيد19-
الالمنهجية ُ

•

ُمشاركة المعلومات مع دائرة الصحة المحلية

•

طالب والموظفين
توفير بيئة أكثر أمانا لل ُ

بروتوكول إفحص لتلعب

المنتظمة
ال ُ
المشاركة في النشاطات الرياضية الالمنهجية/النشاطات الرياضية بين المدارس ،والنشاطات الالمنهجية ُ
طالب الذين يختارون ُ
األخرى ،سيلتزمون بالبروتوكول التالي:
•

طالب في الفحص األسبوعي التشخيصي لكوفيد 19-في مدرستهم.
سيشارك ال ُ
ُ
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الملحق ب
ُ
●

فيمكنهم أخذ الفحص المجاني الذي يتم تقديمه يوميا في المدارس المتوسطة،
إذا فات ال ُ
المنتظم في مدرستهمُ ،
طالب يوم الفحص ُ
المحددة ،بعد المدرسة .سيتم فتح المواقع من الساعة  3:00بعد الظهر حتى  7:00مساءاً ،ومن
والثانوية ،والمواقع األخرى ُ

الساعة  3:30بعد الظهر حتى  7:30مساءاً ،وآخرون من الساعة  4:30بعد الظهر حتى  8:30مساءاً.

• يجب إجراء فحص كوفيد 19-التشخيصي أسبوعيا ،وستعطى النتائج إلى الطالب في نفس يوم الفحص ،وسيتم إخطار المدرسة أيضا

المنتظمة
• يجب الحصول على نتيجة سلبية قبل أن ُيشارك الفرد في األنشطة الرياضية الالمنهجية/بين المدارس ،واألنشطة الالمنهجية ُ
األخرى
• ُيمكن للطالب الحصول على الفحص من مصدر طبي آخر على نفقتهم الخاصة .ويجب أن يكون الفحص عبارة عن فحص مستضد
سريعُ ،معتمد من إدارة األغذية واألدوية ) ،(FDAلتحديد عدوى السارس-كوف 2-الحالية  ،وأن يتم إجراءه بواسطة ُمقدم رعاية
طالب الذين ُيجرون الفحص من مصدر طبي آخر ،تقديم النتائج السلبية
صحي ُمرخص ،أو أفراد ُمدربين بشكل ُمناسب .يجب على ال ُ
لمدرستهم.

للمشاركة في األنشطة المذكورة أعاله .إذا حصل الطالب على نتيجة فحص
• يجب إجراء فحص تشخيصي لكوفيد 19-أسبوعيا ُ
إيجابية ،يجب أن يبقى في الحجر الصحي المنزلي وفقا لبروتوكوالت الحجر الصحي في المنطقة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لطالب ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر ُيمثل أولوية .الغرض من
للمجتمع ،كما أن التدريس الشخصي ُ
تُعد المدارس جزءا أساسيا من البنية التحتية ُ
هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات إستراتيجية إختيارية ُمعدلة إلدارة حاالت التعرض لكوفيد 19-في بيئة المدرسة .تؤكد إرشادات مراكز ُمكافحة األمراض والوقاية
المعلمين ،والموظفين ،والتي
منها ) ،(CDCودائرة كنتاكي للصحة العامة ) ،(8/2021على تنفيذ إستراتيجيات وقائية ُمتعددة الطبقات لحماية الطالب ،و ُ
المطعمين .حاليا ،لدى مدارس ُمقاطعة
تشمل عزل األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـكوفيد ،19-باإلضافة إلى تتبع من ُيقاربهم ،وحجر جهات اإلتصال غير ُ

جيفرسون العامة ( )JCPSنهج ُمتعدد المستويات للتخفيف من كوفيد ،19-بما في ذلك إتباع سياسة وضع الكمامة الشامل ،وبرنامج الفحص الطوعي خالل
النهار ،وعبر المدينة ،بعد ساعات الدوام المدرسي.
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