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 األسئلة الشائعة

ي مقاطعة لوس أنجلوس ( .1
 )؟DPHمىت وك�ف أقوم ب�بالغ إدارة الصحة العامة �ف

ا  COVID-19من حاالت  إذا حددت حالة واحدة أو أ���    قم باإلبالغ • �� ي دار رعا�ة   المؤكدة مخت�ب
(حالة إ�جاب�ة مؤكدة) الذين كانوا �ف

ي أي وقت خالل  
ا قبل ظهور المرض (تار�ــــخ ظهور المرض هو أول تار�ــــخ ل  14الطفل �ف أو تار�ــــخ اختبار   COVID-19أعراض  ظهور  يوم�

COVID-19  -  أو أحد أفراد 
ً

ا أو طف�  ا لموقعك. أو زائر�  وحدتك المع�ش�ةأيهما أسبق). قد �كون الشخص المصاب موظف�
نت ه   اإلبالغعد  � • . �مكن الق�ام بذلك ع� COVID-19أفضل ط��قة إلخطار إدارة الصحة العامة بحاالت التعرض لـ    و اآلمن ع�ب اإلن�ت

إ�:  بالذهاب  التطبيق  �ل  ف ت�ف �مكنك  اآلمن.  ال��ب  تطبيق  إ�  الوصول  إمكان�ة  مع  محمول  جهاز  أو  كمبيوتر  جهاز 
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport . 

�ل و�كمال   • ف ACDC-و�رسالها إ�    االتصال لقطاع التعل�موجهة    COVID-19حالة  قائمة خط  إذا لم تتمكن من استخدام التطبيق، فقم بت�ف
ovEducation@ph.lacounty.g ي نها�ة هذا المستند لمعرفة ك�ف�ة حما�ة المستند قبل إرساله

. راجع تعل�مات حما�ة كلمة المرور �ف

 . ي
ويف �د اإلل��ت  بال�ب

نت لإلبالغ، ير�ب االتصال ب من الصعب إذا كان •  . 888-397-3993 الرقمالوصول إ� جهاز كمبيوتر أو اإلن�ت
ي غضون يوم  •

 عمل واحد من إخطارك بالحالة. �جب إرسال جميع إشعارات الحالة �ف
ي  •

ويف إذا كان لد�ك أي أسئلة تتعلق بالتعرض أو تتوقع أن تحتاج إ� أ��� من يوم عمل واحد إل�مال قائمة الخط، ف�مكنك إرسال ب��د إل��ت
ي أقرب    ب�جلطلب تمد�د.    Education@ph.lacounty.gov-ACDCإ�  

عل�ك إ�مال وتقد�م قائمة خط الحالة وجهة االتصال �ف
 وقت ممكن. 

ي غضون    COVID-19حاالت أو أ��� من حاالت    3إذا كان لد�ك   •
ا، فأنت مطالب باإلبالغ عن    14المؤكدة �ف ايوم� باتباع خطوات    ذلك فور�

 اإلبالغ أعالە. 
 

ي دار رعا�ة الطفل  .2
 واأل�ة؟ك�ف أعرف ما إذا كان هناك تعرض �ف

اختبار    كانتإذا   لد�ه  ا  اإل�جاب�ة (سواء كان شخص� لـ  19-كوف�دالحالة  ا  تل�ت �شخ�ص� ا  أو شخص� ا  الرعا�ة    19-كوف�دإ�جاب�� من قبل مقدم 
ل رعا�ة الطفل واأل�ة خالل  ف ي م�ف

ة العدوىالطب�ة) �ف ي منشأتك. ف�ت
 ، فقد كان هناك تعرض �ف

 

ف قبل بدء األعراض  • ي �مكن أن تص�ب فيها الحالة اآلخ��ن) ع� أنها أي نقطة تبدأ من يومني ة الىت ة المعد�ة (الف�ت يتم تع��ف الف�ت
(بدون استخدام دواء قل  ساعة ع�ي األ  24 لمدة  لم �صابوا بالح�َّ وأ�ام ع� األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة    10حىت مرور  

 وتحسنت أعراضهم. ) خافض للحرارة
ف من االختبار و�ستمر لمدة   • ة المعد�ة تحدد بأنها قبل يومني  أ�ام بعد ذلك.   10إذا لم تظهر ع� الشخص المصاب أعراض، فإن الف�ت

 

ة العدوى، فإن دار رعا�ة الطفل    لم �كن إذا   ي دار رعا�ة الطفل خالل ف�ت
ال    -مذكور أعالە  ع� النحو ال   –بها تعرض. ومع ذلك   لم �كنالفرد �ف

ي أي وقت خالل األ�ام الـ  
ي الموقع �ف

ف ع� دار رعا�ة الطفل اإلبالغ عن أي حاالت مؤكدة إذا كان الشخص المصاب �ف السابقة   14يزال يتعني
 رعا�ة الطفل أن التعرض لم �حدث.  دار  لظهور المرض، حىت إذا قرر صاحب

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:%20ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:%20ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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 ؟COVID-19 لحالة) تعرض( مخالط ك�ف أعرف مىت �جب اعتبار شخص ما  .3
ة العد 19-لشخص ُشخصت حالته بأنها كوف�دإذا كان لد�ه أي من حاالت التعرض التال�ة  * مخالط�عت�ب شخص ما   : وىخالل ف�ت

ي إطار كانوا  •
ة   15لمدة   COVID-19أقدام من شخص مصاب بـ  6 �ف  أو ساعة،  24دق�قة أو أ��� خالل ف�ت

بـ   • إفرازات من شخص مصاب  الجسم و/أو  اتصال غ�ي مح�ي �سوائل  المثال، تعرضوا COVID-19كان لديهم  . ع� سب�ل 

ي األ�ل  شاركوا للسعال أو العطس، أو 
ب أو أوايف ا لل�ش  ، أو قدموا الرعا�ة لهم بدون ارتداء معدات الحما�ة الصح�حة. ك���

ف تلقيح  إذا تم   . إذا لم يتم    عليهمبال�امل ولم تظهر    المخالطني ف تلقيح  أعراض، فلن �حتاجوا إ� الحجر الص�ي �جب ف�امل،  الب  المخالطني
 . تعل�مات الحجر الص�ي عليهم اتباع 

 
ي   19-*توج�ه كوف�د

ي مواقع الرعا�ة  خطة إدارة التعرُّ ُير�ب االطالع بانتظام ع�  .  ق�د اإلعداد  قطاع التعل�م  �ف
لمعرفة    المبكر والتعل�م  ض �ف

ي قطاع التعل�م. للمخالط أحدث تع��ف 
 �ف

 
ا بال�امل؟مىت �عت�ب الشخص م .4  لقح�

ا ُ�عت�ب الشخص  ف من:   19-ضد كوف�د  بال�امل ملقح�  بعد أسبوعني
ي  •

 ، أو 19-جو�سون آند جو�سون/ جا�سن) ضد كوف�دجرعة واحدة من اللقاح أحادي الجرعة ( تل�ت
ي  •

 ، أو 19-لقاح فايزر أو موديرنا ضد كوف�دالجرعة الثان�ة من تل�ت
ي حاالت الطوارئ  منظمة الصحة العالم�ة  أقرته    19-ضد كوف�د  لقاحتل�ت كل جرعات   •

از�ن�كا/ أ�سفورد (لالستخدام �ف مثل، أس�ت
 . وسينوفارم)

 
ف بعد الجرع  مر إذا   وسال حما�ة كاف�ة من  ب  لن يتمتع الشخصة الثان�ة أو الوح�دة،  أقل من أسبوعني إل�قاف أي   19-المسبب لمرض كوف�د  ف�ي

 خطوات وقائ�ة بأمان. 
 

ا عندما راجع صفحة و�ب  ي جهاز المناعةلمن توص�ات إضاف�ة   ها م��د من المعلومات، بما فيل  بال�املتكون محصن�
 . �عانون من ضعف �ف

 
ي دار رعا�ة الطفل واأل�  .5

؟ما الذي �جب أن �حدث إذا كان هناك تعرض �ف ي  ة الخاص يب

ي  الحالة (الحاالت)�جب عزل  عزل: ال •
ا للتوجيهات الواردة �ف  . إدارة الصحة العامةالصادرة عن  عزلالتعل�مات وفق�

•  : الص�ي بمرضا  مخال�ي   �جب ع� جميع    الحجر  رعا�ة  19-كوف�د  لمصاب  دار  واتباع  و طفل  المغادرة  الفور  األ�ة ع� 
ي مواقع الرعا�ة المبكرة والتعل�م. قم بمراجعة  تعل�مات الحجر الص�ي 

ي �ف للتعرف ع� أحدث   خطة إدارة التعرض �شكل روتيىف
ي قطاع التعل�م.  وتوج�ه الحجر الص�ي  لمخالطتع��ف ل

 �ف

لك قم بتنظ�ف/تط • ف ي المورد رقم ع� النحو اله�ي م�ف
 أدناە.  5موضح �ف

ي القسم قم باإلبالغ ع� النحو ال •
 أعالە.  1موضح �ف

ي دار رعا�ة الطفل، ف  تم تعرضهإذا كان هناك شخص   •
ا:  غالقم ب� أو مصاب مق�م �ف تظل المنشأة  �جب أن  ق المنشأة مؤقت�

ي دار رعا�ة الطفل    مغلقة
ا لبينما �كون أي شخص �ع�ش �ف . ال �جوز إعادة فتح  خاضع� إال بعد   المنشأةلعزل أو الحجر الص�ي

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#footnote-02
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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رعا�ة   دار  ي 
�ف �ع�ش  �كون كل شخص  ا ع� و طفل  الأن  أ�ض� المطل��ة. �جب  الص�ي  الحجر  أو  العزل  ة  ف�ت أ�مل  قد  األ�ة 

ف واألطفال إ�مال عزلهم اال  ف غ�ي المق�مني  دي أو الحجر الص�ي قبل العودة إ� الموقع. افر نالموظفني

 

؟ .6 ي
 مىت أحتاج إ� إغالق مركز رعا�ة أطفال عائلىت

ي جميع السينار�وهات التال�ة.  
ا أن  �جب إغالق رعا�ة الطفل �ف بينما �كون أي شخص �ع�ش    ا مغلق�   الطفل واأل�ةرعا�ة  دار  ظل  ��جب أ�ض�

ي دار رعا�ة 
ا  الطفل�ف ي القسم ل خاضع�

. باإلضافة إ� ذلك، تنطبق جميع المتطلبات الواردة �ف  . 5لعزل أو الحجر الص�ي

ي    COVID-19ـ  إصابته بإذا كان هناك طفل أو موظف مؤكد    : 1السينار�و رقم   •
ة العدوىرعا�ة طفلك خالل  مكان/ محل  كان �ف ع�    ف�ت

ف  تعرض له  محدد أعالە، ف��ما �كون قد  النحو ال ي الموقع. إذا كان مقدم رعا�ة الطفل غ�ي قادر ع� تحد�د األطفال والموظفني
آخ��ن �ف

. مخالطالذين كانوا ع�  ف اتباع تعل�مات الحجر الص�ي  ، ف�جب ع� جميع األطفال والموظفني

ي دار رعا�ة    : 2السينار�و رقم   •
أل�ة. �جب ع� وا، ف�جب إغالق دار رعا�ة الطفل  إ�جاب�ةالطفل  إذا كانت نت�جة اختبار شخص �ع�ش �ف

ا تحد�د ما إذا كان أي شخص ع�   . إذا كان مقدم الخدمة غ�ي قادر مخالط  مقدم رعا�ة الطفل أ�ض� بالحالة و�رشادهم إ� الحجر الص�ي

ي رعا�ة الطفل ول�ن ال �مكنه تحد�د األشخاص الذين كانوا ع�
بهم بوض�ح، ف�جب ع� جميع األطفال مخالط    ع� استبعاد التعرض �ف

. ُ�طلب من مقدم رعا�ة الطف ف الحجر الص�ي ي القسم  ع� النحو الإبالغ إدارة الصحة العامة بهذە الحالة،    لوالموظفني
 أعالە.   1موضح �ف

ي دار رعا�ة الطفل    : 3السينار�و رقم   •
ا)  أل�ةواإذا تعرض شخص ما �ع�ش �ف ا لـ    هلب منوُط   (اعت�ب ُمخالط� تعل�مات الحجر الص�ي وفق�

ا  إغالق الموقع، البد من الحجر الص�ي   . مؤقت�

 

؟ ال مىت  .7 ي ف ع�ي إغالق مركز رعا�ة الطفل واأل�ة الخاص يب  يتعني

ي عائلتك إذا تعرض طفل أو موظف  
ي دار رعا�ة الطفل  ال تحتاج إ� إغالق مركز رعا�ة الطفل �ف

خارج دار رعا�ة    COVID-19لـ  ال �ع�ش �ف

ي ذلك االستبعاد من  مخالط  الطفل. �عت�ب هذا الشخص ع�  
، بما �ف .  الطفل الخاص بكرعا�ة  دار  و�جب أن يتبع تعل�مات الحجر الص�ي

ف   ف ومع ذلك، إذا كانت نت�جة اختبار الطفل أو الموظفني ة الحجر الص�ي الخاصة بهم    المعرضني ي دار رعا�ة الطفل  وإ�جاب�ة خالل ف�ت
كانوا �ف

ة العدوى، فاتبع السينار�و رقم ي القسم الواردة وجميع الخطوات ، 1  نار�و رقم، والسي6 أثناء ف�ت
 . 5�ف

 

ا إغالق موقعك إذا تم   ف عل�ك أ�ض� ف    الوحدة المع�ش�ةأفراد    جميع  تلقيحال يتعني ف المعرضني محدد ع� النحو البال�امل،    للتلقيحو/أو الموظفني

ي القسم 
 . 4�ف

 

وتوكوالت للمراجعة   والمتابعة: وثائق اإلرشادات والموارد وال�ب

حتوي ع� جميع الموارد  ت.  لدور الرعا�ة والتعل�م المبكر   موجهة: هذە صفحة  COVID-19مجموعة أدوات الرعا�ة والتعل�م المبكر لـ   .1

ي ذلك  
نت و   اإلبالغتعل��ي حول ك�ف�ة    �ديو مقطع فذات الصلة بقطاعك بما �ف   Excelحول ك�ف�ة ملء إصدار    �ديو مقطع فع�ب اإلن�ت

ي �مكنك الوصول إليها من مجموعة األدوات هذە. الحالة وجهات لقائمة خط   االتصال. ف�ما ��ي روابط للمستندات الرئ�س�ة الىت

المبكر لتع��ز السالمة   والتعل�مرعا�ة  الملخص للمتطلبات وأفضل الممارسات لمقد�ي خدمات  :  تعل�م الطفولة المبكر ال  إرشاداتوث�قة   .2

ي  19-كوف�دانتقال   أخطار وتقل�ل 
 . المبكر  والتعل�مرعا�ة أما�ن ال�ف

ا.   إ�   الوث�قة  ەوجهك هذت:  المبكر   خطة إدارة التعرض للرعا�ة والتعل�م .3  ما �جب الق�ام به إذا ظهر فحص األعراض لطفل/ موظف إ�جاب��

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationREDCapOnlineReportingTrainingSlides030521.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationREDCapOnlineReportingTrainingSlides030521.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationREDCapOnlineReportingTrainingSlides030521.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationLineListPresentation.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationLineListPresentation.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationLineListPresentation.mp4
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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ي المؤسسات التعل�م�ة .4
ف �ف ا ب.  التعرض وفحص مسارات القرار لألطفال والموظفني خطة إدارة التعرض. يرشدك هذا إ� ما  يرتبط هذا أ�ض�

ف حالة) وماذا تفعل مع / مع أعراضعل�ك الق�ام به إذا أظهر الطفل/الموظف إ�جاب�ة (  . المخالطني
ل .5 ف ي الم�ف

 التنظ�ف �ف
ا، فتفضل   COVID-19ن أن يتابع أي شخص �حتاج إ� اختبار  من المستحس .6 مع مقدم الرعا�ة الصح�ة األول�ة. إذا لم �كن هذا خ�ار�

 موعد لالختبار. لتحد�د  من المعلومات حول االختبار و لم��د  testing-19-virus.la/covid-https://coronaب��ارة: 
 . VaccinateLACounty.com ولحجز موعد، ير�ب ز�ارة  COVID-19 لقاحلم��د من المعلومات حول  .7
 

وس كورونا الجد�د ( إدارة الصحة العامة    ) أو للحصول ع� أحدث تحديثاتCOVID-19للحصول ع� م��د من المعلومات حول مرض ف�ي
ACDC-  . ير�ب التواصل معموقع إدارة الصحة العامة، ير�ب ز�ارة  COVID-19الصحة المتعلقة بـ  مسؤول    أوامر و   بمقاطعة لوس انجلوس

Education@ph.lacounty.gov  .بخصوص أي أسئلة تتعلق ب�دارة التعرض 

 
 

 عبراإلبالغ وتعتزم  REDCapإدارة الصحة العامة عبر برنامج  إبالغإذا كنت غیر قادر على 
 محمي بكلمة مرور. Excelیكون ملف الـ ، یجب أن  المخالطین حالة وقائمة خط المن  Excelإصدار 

 التعلیمات ھي كما یلي: 
 

 التعلیمات - المخالطین الحالة وائمة خط كلمة مرور تحمي ق
 

 مصنفات الـ، یجب أن تكون    المخالطین وحالة  خط القوائم    Excelملف    ) المضمنة فيPHIمن أجل حمایة المعلومات الصحیة الشخصیة (
Excel :محمیة بكلمة مرور 

 ، انقر فوق "ملف"> "معلومات" على الشریط األیسر.Windowsفي نظام  .1
 "حمایة المصنف" ثم "تشفیر بكلمة مرور" انقر فوق  .2
 حفظ الملف. ااكتب كلمة المرور الخاصة بك، وانقر فوق "موافق" واكتبھا مرة أخرى.  .3
.  ACDC-education@ph.lacounty.govفي رسالة برید إلكتروني منفصلة، أرسل كلمة المرور بالبرید اإللكتروني إلى   .4

 في برید إلكتروني منفصل. Excelأرسل ملف 
 ، انقر على "ملف" ثم "كلمات المرور"Macفي نظام  .5
للقراءة فقط" بدون تحدید. انقر فوق موافق. اكتب كلمة موصي بھ  اكتب كلمة مرور في حقل "كلمة المرور للفتح". تأكد من ترك " .6

 حفظ الملف. االمرور مرة أخرى وانقر فوق موافق. 
.  ACDC-education@ph.lacounty.govفصلة، أرسل كلمة المرور بالبرید اإللكتروني إلى  في رسالة برید إلكتروني من .7

 في برید إلكتروني منفصل. Excelأرسل ملف 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protection/CleaningInfographic.pdf
https://corona-virus.la/covid-19-testing
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=HAD8P8WXDM
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