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 الفحص الصحي الیومي
 

في كل  19-یجب على أسر إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة متابعة الحالة الصحیة ألطفالھم وفحصھم بحثًا عن أعراض فیروس كوفید
االفتراض بأن مع أعراض اإلنفلونزا أو البرد الشدید. لذا، یُرجى عدم  19-تتشابھ بعض أعراض فیروس كوفید یوم قبل ذھابھم إلى المدرسة.

یجب على  واتصلوا بمقدم خدمة الرعایة الصحیة األولیة. ابقوا في المنزلوعندما یساوركم الشك،  ما یمر بھ أطفالكم حالة صحیة أخرى.
 ، إذا ظھر على طفلكم أو على أي فرد في المنزل أي من األعراض الواردة أدناه:طفلكم البقاء في المنزل

 
 .فھرنھایت أو أكبر بدون تناول األدویة المخفضة للحمى) أو القشعریرة أو القشعریرة مع االرتعاشدرجة  100.0الحمى ( �
 .(لیس السعال الناجم عن سبب آخر معروف مثل الربو أو الحساسیة)السعال  �
 .صعوبة التنفس أو قصر النفس �
 .فقدان حاسة التذوق أو السم مؤخًرا �
 .لتھاب الحلقا �
 .)أعراض أخرىعندما یتزامن مع الصداع ( �
 .ألم في العضالت أو ألم في الجسم �
 .الغثیان أو القيء أو اإلسھال �
 .)عندما یتزامن مع أعراض أخرىاإلرھاق ( �
لیس االحتقان أو السیالن الناجمین عن سبب آخر معروف ) (عندما یتزامن مع أعراض أخرىاحتقان األنف أو سیالن األنف ( �

 .)مثل الربو أو الحساسیة
، والذي لم توافق لجنة الصحة العامة بمدینة بوسطن 19-لكم مع أحد أفراد األسرة الذي ثبتت إصابتھ بفیروس كوفیدإذا تواصل طف �

 بعد على خروجھ من الحجر الصحي.

البقاء في المنزل وعدم الذھاب إلى  19-یجب على أي طالب تواصل تواصالً وثیقًا عن قرب مع شخص ثبتت إصابتھ بفیروس كوفید
اتصلوا بمقدم خدمة الرعایة الصحیة  یوًما من تاریخ آخر تواصل مع ذلك الشخص الُمصاب. 14لبقاء في حجر صحي لمدة المدرسة وا

 األولیة الخاص بكم أو لجنة الصحة العامة بمدینة بوسطن أو ممرضة المدرسة لمعرفة مزید من المعلومات واإلرشادات.
 

 إذا ظھر على طفلكم أي أعراض:
البقاء في المنزل وأن یفحصھ مقدم خدمة الرعایة الصحیة األولیة الخاصة بكم من أجل تحدید ما إذا كان بحاجة یجب على الطفل  ●

 أم ال. 19-إلى فحص كوفید
یجب على اآلباء/ أولیاء األمور إبالغ إدارة المدرسة وممرضة المدرسة بغیاب الطفل وتحدید ما إذا كان سبب الغیاب مرتبط  ●

 ال.أم  19-بفیروس كوفید
 إخطار ممرضة المدرسة كتابة بتوصیات مقدم الخدمة الطبیة قبل عودة الطالب إلى المدرسة. ●

 
  



 قائمة اإلدارة التعلیمیة لفحص ومتابعة الحالة الصحیة للطالب في المنزل
 
 

 

 

 إجراءات الفحص

ویمكنكم  .19-اتصلوا بطبیب الرعایة األولیة الخاص بطفلكم أو بالمركز الصحي المجتمعي المحلي أو الموقع المحلي لفحص كوفید ●
 المتوفرة في جمیع أنحاء والیة ماساتشوستس من خالل النقر على الرابط التالي:االطالع على قائمة مواقع الفحص 

testing-19-covid-details/about-mass.gov/infoواالطالع على قائمة مواقع الفحص المتوفرة في جمیع أنحاء  ؛
health-boston.gov/departments/public-سطن من خالل النقر على الرابط التالي: مدینة بو

sites-testing-19-covid-commission/map. ألولي أو تقدیم طلب ربما تفرض بعض المواقع شروطًا مثل التسجیل ا
 إحالة أو موعد مسبق.

وسوف تحتفظ كل مدرسة بقائمة بمواقع الفحص المتوفرة التي یمكن لألطفال  اتصلوا بممرضة مدرسة طفلكم لطلب المساعدة. ●
 واألسر التوجھ إلیھا.

واتباع توصیات العزل  وكانت نتیجة فحصھ إیجابیة، یجب علیكم إبالغ ممرضة المدرسة بذلك 19-إذا أجرى طفلكم فحص كوفید ●
 ).CDCوالحجر الصحي الصادرة عن مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (

 ، یجب علیكم تقدیم خطاب موثق من مقدم الخدمة الطبیة للسماح لطفلكم بالعودة إلى المدرسة.19-إذا لم یُجر طفلكم فحص كوفید ●
 

 المسافرون القادمون من خارج الوالیة أو الدولة:

ضع أنفسھم حالیًا و -بما یشمل سكان والیة ماساتشوستس العائدین إلى دیارھم-جمیع المسافرین القادمین إلى والیة ماساتشوستس یجب على 
المسافرون القادمون من والیات قریبة أو مجاورة مدرجة في قائمة : یُعفى القرار الحاليھناك استثناءات من  یوًما. 14في حجر صحي لمدة 

یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  یوًما. 14معینة إلى والیة ماساتشوستس من ھذا القرار، وال یحتاجون إلى االنعزال في حجر صحي لمدة 
 ع على أحدث المعلومات المتعلقة بقیود السفر المفروضة من حاكم الوالیة.لالطال Mass.govلوالیة ماساتشوستس 

 
 
 


