
   

 والشباب:  األطفالبرامج 
امج الصيفية الُمنفذة خارج المدرسة، والمخيمات النهارية  رعاية األطفال، والبر

12/10/2021 

ي سان فرانسيسكو )
 
(" هذه اإلرشادات San Francisco Department of Public Health, SFDPHأعدت "إدارة الصحة العامة ف

 : ها عىل الموقع التالي
. وسيتم نشر   . https://sfcdcp.org/schoolلالستخدام عىل المستوى المحىلي

ات من  11/05/2021ذ ملخص للتغيبر

ز تعديالت المراجعات الرئيسية عير هذا المستند   . باللون األخض  يتم تميي 

ي  •
ز
ز الذين تلقوا التطعيم بالكامل بإزالة األقنعة ف ز الرياضيي  ي األماكن المغلقة لالعبي 

ز
اآلن تسمح توصيات ارتداء أقنعة الوجه ف

ي حالة حصول 
ز
ي األماكن المغلقة، وذلك ف

ز
جميع أعضاء الفريق، بمن فيهم المدربون/الموظفون البالغون، عىل أثناء التدريبات ف

 اللقاح بالكامل

 أقدام 3أقدام إىل  6انخفضت التوصية بمسافة التباعد االجتماعي عند استخدام اآلالت الهوائية من  •

طبق اآلن متطلبات الخضوع للفحص ألجل اإلعفاء من ارتداء أقنعة الوجه عند ممارسة الرياضات/األ  •
ُ
نشطة عىل غي  ت

ز عىل التطعيم بالكامل فقط  الحاصلي 

امج الُمنفذة خارج المدرسة، والمخيمات النهارية، : الفئات المستهدفة ي ذلك برامج رعاية األطفال، والير
برامج األطفال والشباب، بما فز

فيهية والتعليمية لألطفال خارج المدرسة. تشمل رعاية األطفال  امج الير ها من الير ورياضات الشباب، ومراكز التعلم المجتمعية، وغي 
نمية الطفل؛ دور رعاية أطفال األرسة؛ مرحلة رياض األطفال، ومرحلة رياض األطفال االنتقالية، ورياض مراكز رعاية األطفال؛ مرافق ت

ي ليست جزًءا من المدارس االبتدائية. 
ي تعد جزًءا من األطفال، ورياض األطفال التر

يجب أن تشير برامج رياض األطفال االنتقالية الت 
ي تديرها 

امج الت  ي عشر المدارس األبتدائية والير
إرشادات إدارة الصحة  مدارس رياض األطفال االنتقالية من رياض األطفال إل الصف الثان 

ي سان فرانسيسكو لمدارس رياض األطفال االنتقالية من رياض األطفال إ
ي عشر العامة ف 

 . ل الصف الثان 

وس كورونا المستجد  : الغرض  مساعدة برامج األطفال والشباب عىل فهم ممارسات الصحة والسالمة الالزمة لمنع انتشار فير
ي برامجهم. 19-)كوفيد

 (  ف 

وس كورونا المستجد  ي سان 19-)كوفيدتعتمد اإلرشادات أدناه عىل أفضل الممارسات العلمية المتوفرة حالًيا ودرجة انتقال فير
( ف 

ي مجتمعنا 
وس ف  ا مع ظهور أي معلومات جديدة وتغير حالة انتقال الفير

ً
ي الوقت الراهن. وهي خاضعة للتغيير تزامن

فرانسيسكو ف 

ا مع زيادة عدد األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا المحىلي 
ً
. قد تخضع التوصيات إل مجموعة من التعديالت تزامن

  (. 19-وفيدالمستجد )ك

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
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 األفكار الرئيسية 

وس كورونا المستجد )كوفيد ن وأفراد األرسة عىل تطعيم فبر ن واألطفال المؤهلير عد حصول الموظفير
ُ
من ضمن أكير ( 19-ي

وس كورونا المستجد )كوفيد ي فعاليات برامج األطفال والشباب. ويستطيع 19-الطرق فعالية لتقليل خطر اإلصابة بفير
 
( ف

ا غير المؤهلير  بعد للتطعيم. 
ً
ي توفير الحماية لألطفال األصغر سن

 
 البالغون والشباب الذين تم تطعيمهم المساعدة ف

وتوكوالت  اإلجراءات والير

س  وس كورونا المستجد )كوفيدأسِّ  (. 19-بروتوكوالت للصحة والسالمة ذات صلة بفير

ي بمرض •
ن ليكون مسؤول التواصل المعنن ن أحد الموظفير ِ

وس كورونا المستجد )كوفيد تعير ( ليكون نقطة االتصال 19-فير
ا مسؤول التواصل 

ً
ي كل موقع الستقبال أي أسئلة أو مخاوف. وسيكون هذا الشخص أيض

 
 . SFDPHمع الوحيدة ف

ي أي إرشادات أو أوامر صحية ذات ضع خطة توضح ما سيفعله  •
 
ي هذه اإلرشادات وف

 
برنامجك التباع المتطلبات الواردة ف

ي ذلك اإلرشادات الصحية رقم 
 
: 14-2020صلة، بما ف امج األطفال والشباب، عىل الموقع التالي ، الخاصة بير

directives.asp-health-https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus . 

o وس كورونا المستجد )كوفيد ي اإلرشادات الخاصة بفير
ات ف  ( وانتقال 19-قم بتحديث خطتك بانتظام لتعكس التغيير

 . وس عىل المستوى المحىلي  الفير

o   ي مجتمعك. شارك خطتك مع الموظفير
  واألرس واألعضاء اآلخرين ف 

وس كورونا  ضع بروتوكوالت مكتوبة • نامج لإلصابة بفير ي الير
لما ستفعله مدرستك أو برنامجك إذا تعرض شخص ما ف 

وس كورونا المستجد إيجابية. الرجاء  وس كورونا المستجد أو كانت اختبارات فير المستجد، أو ظهرت عليه أعراض بفير
وس كورونا المستجد )كوفيد SFDPHدليل االطالع عىل  امج 19-بشأن العدوى واألعراض واإلصابة بفير ي المدارس والير

( ف 
 المخصصة لألطفال. 

وس كورونا Cal/OSHAة المؤقتة )يجب عىل أصحاب العمل اتباع معايير إدارة السالمة والصحة المهني • ( للوقاية من فير
: 19-المستجد )كوفيد ي حاالت الطوارئ، عىل الرابط التالي

( ف 
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html . 

ي إشعارات معلومات موفر الرعاية ضمن "إدارة يجب عىل مقدمي رعاية األطفال المرخصير   •
ا اتباع المتطلبات الواردة ف 

ً
أيض

ي 
(" و"قسم ترخيص الرعاية California Department of Social Services, CDSS) كاليفورنيا   الخدمات االجتماعية ف 

 (". Community Care Licensing Division, CCLDالمجتمعية )

وس  ال تستبعد األطفال والشباب • ي قد تزيد من خطر إصابتهم بمرض شديد بسبب مرض فير
بسبب الحاالت الطبية الت 

ا. 19-كورونا المستجد )كوفيد
ً
ي المسؤول عن الطفل وأرسته يقرروا ما إذا كان حضورهم آمن  (. دع الفريق الطتر

 الالفتات المطلوبة. 
امج عرض الالفتات التالية:     يجب عىل الير

وس كورونا المستجد  •   أفضل الممارسات للوقاية من فير
ي جميع المداخل العامة. 

 للعرض فز

 احصل عىل القاح، بمدينة سان فرانسيسكو!  •
 . ي يتواجد بها الموظفير 

احة الموظفير  والمناطق األخرى الت 
ي غرف اسي 

 ضع هذه الالفتات ف 

. تحتوي مجموعة  covid-coronavirus-toolkit-sf.gov/outreach-19تتوفر هذه الالفتات بأحجام وألوان مختلفة عىل موقع

وس كورونا المستجد.  ا عىل مجموعة متنوعة من الالفتات والملصقات وصحائف الوقائع حول فير
ً
 األدوات أيض

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://sf.gov/sites/default/files/2021-08/BestPractices-8.5x11-green-060921_0.pdf
https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/GetVaccinated-white-8.5x11-060821.pdf
https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
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وس كورونا المستجد )كوفيد اتيجيات منع انتشار فير  (91-اسي 

وس كورونا المستجد  وي    ج للتطعيم ضد فير  الير
(. 19-)كوفيد  

وس كورونا المستجد للموظفير   • شجع التطعيم ضد فير
ي للتطعيم 

والمتطوعير  واألطفال البالغير  من العمر ما يكف 
 وكذلك أفراد األرسة. 

ن الذين لم يتم تطعيمهم  • الحد من الزوار غبر األساسيير
ي ذلك المتطوعير  و بالكامل، 

 
ي تتضمن بما ف

األنشطة الت 
 مجموعات خارجية. 

ي األماكن المغلقة. 
 ارتِد أغطية الوجه ف 

عد وأغطية الوجه 
ُ
تمنع أغطية الوجه المختلفة انتقال العدوى عن طريق حبس الرذاذ التنفسي قبل أن يتمكن من االنتقال عير الهواء. ت

ي األماكن المغلقة. 
اتيجية وقائية أساسية ف   اسي 

ي األماكن المغلقة، حت  لو تم تطعيمهم بالكامل  24يجب عىل كل شخص يبلغ من العمر  •
أسبوًعا أو أكير ارتداء أقنعة الوجه ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد ن (. ضع بروتوكوالت لفرض ارتداء أقنعة الوجه. 19-ضد فير ن والمتطوعير يجب عىل الموظفير
ي حالة عدم وجود 

ن
 األطفال والشباب. ارتداء أقنعة الوجه حنى ف

يجب أن تكون أقنعة الوجه مناسبة وتغطي الفم واألنف. ال ُيسمح بارتداء األوشحة وأقنعة الوجه الفضفاضة األخرى. يجب  •
 .  أال تحتوي أغطية الوجه عىل صمام زفير

 احتفظ بمخزون من أغطية الوجه لألشخاص الذين قد ينسون إحضار الكمامات وأغطية الوجه الخاصة بهم.  •

ي الهواء الطلق عندما  •
ي األماكن الخارجية ف 

ي الهواء الطلق. ُينصح بارتدائها ف 
ي األماكن الخارجية ف 

ال يلزم ارتداء  وأغطية الوجه ف 
ي مواقع مختلفة غير ممكن، عىل سبيل المثال، للرياضيير  عىل الهامش أثناء األلعاب أو 

يكون التباعد بير  األشخاص ف 
ي المدرجات. 

 المتفرجير  ف 

o ي الطقس الحار. تأك
 د من أن األطفال الذين يرتدون أغطية الوجه ال ترتفع درجة حرارتهم ف 

 استثناءات ارتداء أغطية الوجه. 
ا من خطر االختناق.  من عمر يوم إل سنةُيحظر ارتداء أغطية الوجه عىل األطفال  •

ً
 تخوف

 الوجه بأنفسهم. األشخاص الفاقدون للوعي أو النائمون أو غير القادرين عىل إزالة قناع  •

ي األنشطة التالية:  •
 أثناء المشاركة ف 

o  ي الماء. يجب عىل المشاركير  ارتداء أقنعة الوجه
الرياضات المائية كالسباحة وكرة الماء والغوص أثناء تواجد المشاركير  ف 

ي الماء. 
 عندما ال يكونون ف 

o  ي أثناء المباريات. يجب عىل المشاركير  ارتداء المصارعة أو بعض فنون الدفاع عن النفس إذا تعذر ارتداء أقنعة الوجه
ف 

ي المباراة. 
 أقنعة الوجه عندما ال يشاركون ف 

o  ان، حيث قد تعيق أغطية الوجه الرؤية. يجب عىل التشجيع أو الجمباز أثناء ممارسة أنشطة مثل الهبوط أو الطير
ي جميع األوقات أخرى. 

 المشاركير  ارتداء أقنعة الوجه ف 

o ي حالة بالنسبة لآلالت ال
هوائية الموسيقية )آالت النفخ الخشبية والنحاسية(، يمكن استخدام أغطية لمقدمة اآللة ف 

استخدامها من دون أقنعة الوجه المعدلة )أقنعة الوجه المزودة بفتحة الستخدام اآللة عن طريق الفم(.  يوىص 
، حيثما أمكن ذلك.  3بالحفاظ عىل مسافة   أقدام عىل األقل بير  الموسيقيير 

ي أن تحصل عىل تطعيم كامل ضد 
ماذا يعن 

وس كورونا المستجد )كوفيد   (؟19-فير

ز يتم تطعيم الشخص بشكل كامل إ ذا مضز أسبوعي 
عىل األقل منذ حصوله عىل الجرعة الثانية من لقاح 

( أو لقاح Pfizer-BioNTechبيونتك )-فايزر
وس كورونا المستجد، Modernaموديرنا) ( ضد في 

أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون 
(Johnson & Johnson .) 
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ن عىل التطعيم بالكامل بالنسبة إل جميع الرياضات األخرى غير المذكورة أعاله،  • ي أثناء يجوز لألفراد الحاصلير
 
إزالة األقنعة ف

ي حالة: 
 
 التدريبات، ف

o  عىل ) هم من الموظفير  حصول جميع أعضاء الفريق أو الفصل )بمن فيهم المدربون والمساعدون وغير
 التطعيم بالكامل

o  ي عدم وجود أعضاء
ي أو ديت  ي المجموعة غير مطعمير  بسبب إعفاء طتر

 
 ف

o  امج أو أن تتألف المجموعة من عدة أفراد يجتمعون بانتظام عىل مدار الموسم )هذا ال يشمل الفعاليات/الير
ي يوم واحد( 

 
ي تتم ف

 تجارب األداء الت 

o  .ي مكان التدريب أو الفصل نفسه
 
 عدم وجود ضيوف أو متفرجير  أو مستخدمير  آخرين ف

o ي أثناء المسابقات التنافسية مع الفرق أو المجموعات األخرى. يج
 
 ب ارتداء األقنعة ف

o  ي جميع
 
ي الفريق أو الفصل غير حاصلير  عىل التطعيم، يجب عىل الجميع ارتداء األقنعة ف

 
ي حالة وجود أي أعضاء ف

 
ف

 األوقات. 

o  ها إلدارة  عند طلبها.  SFDPHيجب التحقق من حالة التطعيم لجميع األفراد وتسجيلها وتوفير

ي  • تتطلب االستثناءات الطبية من ارتداء أقنعة الوجه إخطاًرا أو أي وثيقة أخرى من طبيب أو ممرض ممارس أو ممارس طتر
ي أو تصديق الوالدين لإلعفاء من ارتداء أغطية الوجه. 

 آخر مرخص له بموجب ترخيص طبيب. ال ُيسمح بالتصديق الذان 

ي األسفل، أو أي يجب عىل األشخاص الذين لديه •
ي للوجه مع ستارة ف 

م استثناءات طبية من ارتداء أغطية الوجه ارتداء واف 
 بديل آخر غير مقيد، إذا سمحت حالتهم بذلك. 

ي حاالت محدودة حيث ال يمكن استخدام قناع الوجه ألسباب تربوية أو إنمائية )عىل سبيل المثال، التواصل مع األطفال  •
ف 

 من أغطية الوجه، إذا كان مرتديها يحتفظ الصغار أو ذوي االحتياجا
ً
ي الوجه مع الستارة بدال

ت الخاصة(، يمكن استخدام واف 
ي أوقات أخرى. 

 بمسافة جسدية من اآلخرين. يجب ارتداء أغطية الوجه ف 

التابعة إلدارة الصحة العامة لمزيد من المعلومات حول االستثناءات من ارتداء أقنعة الوجه، الرجاء االطالع عىل إرشادات أغطية الوجه 
ي كاليفورنيا )

ي كاليفورنيا )األسئلة و ، و (CDPHفز
إرشادات مدارس ، و ( بشأن أقنعة الوجهCDPHاألجوبة الصادرة عن إدارة الصحة العامة فز

ي عشر )رياض األطفال االنتقالية من رياض األطفال إىل الصف الث
ي كاليفورنيا )TK-12انز

، (CDPH( الصادرة عن إدارة الصحة العامة فز
ي كاليفورنيا )و 

ي سان فرانسيسكو ، و (CDPHاألسئلة واألجوبة ذات الصلة بالمدارس الصادرة عن إدارة الصحة العامة فز
األوامر الصحية فز

07-C19 . 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
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 االختبارات. 
يكون إجراء االختبارات أكير فائدة عندما يكون األشخاص أكير عرضة لإلصابة، عىل سبيل المثال، بعد االتصال الوثيق بشخص مصاب 

وس كورونا المستجد )كوفيد ي أماكن مغلقة، 19-بفير
ي تتم ممارستها ف 

(، أو عند ممارسة األنشطة العالية الخطورة مثل الرياضات الت 
وس كورونا المستجد )كوفيدوعندما تكون مستويات  ي المجتمع مرتفعة. يكون إجراء االختبارات أقل فائدة عندما 19-اإلصابة بفير

( ف 
وس كورونا المستجد )كوفيد -تكون فرصة اإلصابة منخفضة، عىل سبيل المثال، لدى األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فير

ي الفصول الدراسية، أو عندما تكون مستويات  (، أو عند ممارسة األنشطة المنخفضة الخطورة مثل19
ي تجرى ممارستها ف 

األنشطة الت 
وس كورونا المستجد )كوفيد ي المجتمع منخفضة. 19-اإلصابة بفير

 ( ف 

ن عىل التطعيم الكامل الختبارات  أن يخضع جميع المشاركير  واألفراد SFDPHإدارة  تتطلب • وس كورونا غبر الحاصلير فير
ي  (19-المستجد )كوفيد

ن
ي تسمح ف

ي األماكن المغلقة النى
ن

 أثناء ممارسة الرياضات ذات معدالت التالمس المرتفعة ف
ي جميع المواقع. 

ن
هذه الرياضات هي كرة الماء، والمصارعة، وبعض األلعاب القتالية المحددة باستثناءات من ارتداء األقنعة ف

 . ستثناءات ارتداء األقنعةاوتشمل المالكمة. راجع 

o ( از المتسلسل ( أو اختبار آخر بتقنية تضخيم PCRيجب إجراء االختبارات أسبوعًيا باستخدام اختبار تفاعل البوليمير
 ( أو اختبار المستضد. NAATالحمض النووي )

o  .ي األنشطة الرياضية
 إذا رفض المشاركون إجراء االختبار، فقد ُيحرمون من المشاركة ف 

o   يجب عىل األفراد غير الحاصلير  عىل التطعيم إما التوقيع عىل بيان معلومات بشأن نتائج االختبار لتتم مشاركتها مع
ي غضون ساعة واحدة من تاري    خ ظهور نتيجة االختبار 

نامج ف  ام بإخطار المدرسة أو الير  
نامج، وإما االلي  المدرسة أو الير

ي غضو 
 ساعة حال كانت النتيجة سلبية.  24ن حال كانت إيجابية أو غير حاسمة، وف 

ي  توص   CDPHوإن إدارة  •
ي األنشطة المقامة فز

ز فز جري المدارس اختبارات أسبوعية لألطفال والشباب المشاركي 
ُ
ا ب أن ت

ً
أيض

امج . األماكن المغلقة حيث يتعذر ارتداء األقنعة، بغض النظر عن حالة التطعيم لديهم تنطبق هذه التوصية عىل جميع الير
اف أو التشغيل من ِقبل المدرسة ي تجري داخل المدرسة، حت  لو لم تكن األنشطة خاضعة لإلرسر

لمزيد من   . واألنشطة الت 
ي عشر )بشأن المدارس من روضة األ  CDPHإرشادات إدارة  المعلومات، راجع

. يجب أن تمتثل (K-12طفال إل الصف الثان 

ي تتضمن 
ي األماكن المغلقة الت 

ي تقام ف 
مدارس وبرامج األطفال والشباب لمتطلبات الفحص واالختبار بشأن األنشطة الت 

 كحد أقىص.   2021سبتمبر  27استثناءات من ارتداء أقنعة الوجه قبل تاري    خ 

  تتضمن استثناءات من ارتداء األقنعةمخطط موجز لمتطلبات الفحوص واالختبارا
 ت لألنشطة الت 

ي موقع المدرسة أو يخضع  غبر تابع للمدرسة النشاط
ن

ف
اف/تنظيم المدرسة   إلرسر

 )حت  لو كان خارج ساعات الدراسة(

ي األماكن المغلقة وبمعدل تقارب منخفض 
فز

 أو معتدل: 

 السباحة والغوص؛ •

ي حال  •
التشجيع أو األلعاب األكروباتية ف 

 عدم ارتداء أقنعة الوجه؛ 

ي حال عدم  •
اآلالت الموسيقية الهوائية ف 

وجود قناع به فتحة عند منطقة الفم أو 
ام  أغطية توضع عىل اآلالت مع االلي  

 أقدام.  3بالتباعد بمسافة 

ز  غير مطلوب.  جب أن يخضع جميع المشاركي 
ز  ز والمتطوعي   غير والموظفي 

 الحاصلير  عىل التطعيم بالكامل
ي األسبوع عىل 

لالختبار مرة واحدة فز
أو اختبار  PCR/NAATاألقل )اختبار 
 المستضد(. 

 

ي األماكن المغلقة وبمعدل تقارب عاٍل: 
 فز

 كرة الماء؛ •

ي حال عدم ارتداء أقنعة  •
المصارعة، فز

 الوجه؛

بعض األلعاب القتالية المحددة وتشمل  •
ي حال عدم 

ارتداء أقنعة المالكمة، ف 
 الوجه. 

ز  يجب أن يخضع جميع المشاركي 
ز  ز والمتطوعي  غير والموظفي 

 الحاصلير  عىل التطعيم بالكامل
ي األسبوع عىل 

لالختبار مرة واحدة فز
أو اختبار  PCR/NAATاألقل )اختبار 
 المستضد(. 

ز  يجب أن يخضع جميع المشاركي 
ز  ز والمتطوعي  غير والموظفي 
 بالكاملالحاصلير  عىل التطعيم 

ي األسبوع عىل 
لالختبار مرة واحدة فز

أو اختبار  PCR/NAATاألقل )اختبار 
 المستضد(. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx


San Francisco Department of Public Health  
Updated 12/10/2021. Online at https://sfcdcp.org/school Page 7 of 15 

 

 . تحسير  نظام التهوية واستخدام األماكن المفتوحة
عد الوج . ويُ ي ي تقلل من خطر العدوى عن طريق "تخفيف" أي رذاذ تنفسي ُمْعٍد بالهواء الخارجر ي المكان الخارجر

ود إن زيادة تهوية الهواء ف 
ي األماكن المفتوحة أقل خطورة. 

 ف 

 األماكن المفتوحة. 

ي األماكن المفتوحة، وخاصة أوقات تقديم الوجبات الخفيفة أو الوجبات  •
 
ي إقامة أكير عدد ممكن من األنشطة ف

ينبغ 
 الرئيسية وإجراء التمارين الرياضية. 

ي الخارجية مع إرشادات التهوية العامة إلدارة  •
ي الخارجية، ويمكن االطالع عىل  SFDPHيجب أن تتوافق المبان 

بشأن المبان 
 هذه اإلرشادات عير الرابط

 Spaces.pdf-Outdoor-Shared-https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance .  

 األماكن المغلقة. 
ي الهواءتساعد 

ي األماكن المغلقة عىل تقليل الرذاذ التنفسي ف 
ي و/أو تصفية  التهوية الجيدة ف 

عن طريق استبدال الهواء الداخىلي بهواء نف 
وس كورونا المستجد )كوفيد عد ذلك أحد أهم التدابير للوقاية من فير

 (. 19-الرذاذ من الهواء. ويُ

ي تك
ي أثناء حرائق الغابات أو األوقات األخرى النى

ن
ون فيها جودة الهواء رديئة، أعط األولوية للحفاظ عىل جودة الهواء الصحي ف

ي من خالل  ا حنى إذا كنت بحاجة إىل إغالق النوافذ أو تقليل كمية الهواء الخارجر
ً

نظام األماكن المغلقة. قد يظل برنامجك مفتوح
ي اتخاذ االحتياطات األخر 

ى، وخاصة ارتداء الكمامات وأغطية الوجه. وجود منظفات التهوية الخاص بك خالل هذه األوقات. استمر ف 
ا. HEPAهواء محمولة )فالتر المتصاص الجسيمات عالية الكفاءة ) ً  ( سوف يساعد كثير

: . CDPHإرشادات التهوية الخاصة بإدارة راجع    تتضمن التوصيات العامة ما يىلي

ي عند  • فتح النوافذ لزيادة التهوية الطبيعية عن طريق الهواء الخارجر
ي  اتخاذ تدابير الصحة والسالمة. عندما يمكن القيام بذلك،

ترك  فكر ف 
ي عير الغرفة   لتعزيز تدفق الهواء الخارجر

ً
 أبواب الغرف مفتوحة قليًل

إذا كانت النوافذ المفتوحة تجعل األطفال عرضة للسقوط، فاستخدم  •
انشات، أو استخدام  4ل النوافذ لمنع النوافذ من الفتح ألكير من أقفا

 أجهزة أمان أخرى لمنع السقوط. 

ا فيها إلبقائها مفتوحة.  •
ً
ال تسند أبواب مقاومة الحريق أو تحشر شيئ

 . ي
ي اتباع متطلبات السالمة من الحرائق والمبان 

 االستمرار ف 

ا التهوية الميكانيكية أو الهواء  إذا كان المبت  الخاص بك يحتوي عىل نظام تدفئة •
ً
وتهوية وتكييف هواء )يسىم أحيان

 المضغوط بالقوة أو الهواء المركزي(، 

o  .ا بمساعدة متخصص
ً
   التأكد من فحص نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنه يعمل جيد

o  .)"ي وأغالق مثبطات إعادة التدوير )"موفرات الطاقة سيؤدي ذلك إل زيادة كمية الهواء فتح مثبطات الهواء الخارجر
ي يستوعبها نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتقليل كمية الهواء الداخىلي المعاد تدويره. 

ي الت   الخارجر

o  إذا كان بإمكانك استخدام فالتر هواء عالية الكفاءة دون تقليل تدفق الهواء أو إتالف نظام التدفئة والتهوية وتكييف
 أو ما هو أفضل منها.  MERV13استخدم فالتر الهواء المصنفة الهواء لديك، ف

o  ي العمل حت  عندما ال تكون الغرفة بحاجة إل
ي التهوية حسب الطلب" حت  تستمر المراوح ف 

تعطيل "عنارص التحكم ف 
يد.   التدفئة أو التير

o  للتشغيل، عىل األقل، من إذا كان نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بك يحتوي عىل مؤقت، فاضبطه
ي ذلك طاقم الحراسة.  3-2ساعة إل ساعتير  قبل فتح المبت  و

، بما ف   ساعات بعد مغادرة الجميع للمبت 

ي اعتبارك تركيب منقيات الهواء المحمولة )"فالتر امتصاص الجسيمات عالية الكفاءة"(.  •
 ضع ف 

 ندفع الهواء من مساحة شخص إل مساحة شخص آخر. إذا كان برنامجك يستخدم المراوح، فاضبط اتجاهها بحيث ال ي •

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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 ، راجع: لمعرفة المزيد من المعلومات

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html 

• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-
Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx 

لية.  ل عند فحص األعراض المرضية / المي   ي المي  
 ابق ف 

امج. من المهم أن تطلب من  وس كورونا المستجد عن الير ي منع فير
ا ف 
ً
 جد

ً
إن سؤال األشخاص عن األعراض بعد وصولهم ليس فعاًل

 . ل إذا كانوا مرىص  ي المي  
 الناس البقاء ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد  (.  19-تأكد من أن الموظفير  والمتطوعير  وعائالت األطفال عىل دراية بأعراض فير
ل عند الشعور بالمرض. اطل ي المي  

 ب من الناس البقاء ف 

ل إذا  • ي المي  
 
وس كورونا المستجد للموظفير  والمتطوعير  وعائالت األطفال. تأكد من معرفتهم بالبقاء ف قدم قائمة بأعراض فير

امج التأكد من قيام األشخاص بمراجعة النموذج كل يوم ظهرت عليهم األعراض.  ن عىل المدارس والبر أو جمع ال يتعير
 اإلجابات عن األسئلة. 

رس، SFDPHأعدت إدارة 
ُ
ة خاصة لأل   نموذج نشر

وس كورونا المستجد )كوفيد التالي  ، عىل الرابط( وحاالت التعرض له19-لآلباء وأولياء األمور: فحص أعراض فير
sfcdcp.org/school . 

وس كورونا  • شجع أفراد األرسة من األطفال والموظفير  عىل الخضوع للفحص عىل الفور إذا ظهرت عليهم أعراض فير
ي مدرستك أو برنام19-المستجد )كوفيد

 جك. (. سيؤدي ذلك إل تقليل خطر انتشار العدوى إل األشخاص ف 

ي سان فرانسيسكو ) •
 ( إجراء فحوص درجة الحرارة. SFDPHال توىصي إدارة الصحة العامة ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد ام ( عىل 19-شجع الموظفير  واألطفال والشباب الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد فير االلير 
، عىل النحو الموىص به من جانب مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها بالحجر الصحي والخضوع للفحص بعد السفر 

(CDC .) 

لِزم، الموظفير  واSFDPHتوىصي إدارة  •
ُ
( بشأن CDCلطالب باتباع توصيات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )، وال ت

 السفر عىل الرابط 
9.htmlcovid1-during-ncov/travelers/travel-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 

وس كورونا المستجد )كوفيد • امج الموظفير  والطالب الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد فير لِزم الير
ُ
( االنتظار 19-يجوز أن ت

ة الحجر الصحي الموىص بها من جانب مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ) ( قبل العودة إل CDCحت  نهاية في 
نامج بعد السفر.   الير

وس كورونا المستجد)كوفيدنظافة ال  (. 19-يدين: اتبع بروتوكوالت ما قبل اإلصابة بفير
وس كورونا المستجد )كوفيد ي للوقاية من فير

امج األطفال والشباب األسطح الملوثة ليست 19-لم يعد التعقيم الروتيت  ( موىص به لير
 . .من أهم طرق انتقال العدوى

وس كورونا المستجد )كوفيد • (. ال يلزم 19-اتبع االحتياطات الصحية الشاملة لغسل اليدين قبل ظهور أعراض اإلصابة بفير
وس كورونا المستجد )كوفيد (. 19-غسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من اإلصابة بفير

https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/standardprecen020305_adr.pdf . 

ُيعد غسل اليدين بالصابون أكير فعالية من معقم اليدين. استخدام معقم اليدين اختياري، إذا كان بإمكان الناس غسل  •
ي الحوض. 

 أيديهم بسهولة بالماء والصابون ف 

ف عىل استخدامه.  • ا عن متناول األطفال الصغار، وأرسر
ً
 احفظ معقم اليدين بعيد

o ( ي كاليفورنيا
 شهًرا.  24( باستخدام معقم اليدين لألطفال دون CDPHال توىصي إدارة الصحة العامة ف 

o حال ابتالع معقم اليدين.  1222-222-800-1 اتصل بمركز مكافحة السموم عىل الرقم 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/standardprecen020305_adr.pdf
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: ا وس كورونا المستجد التنظيف والتطهير  تبع بروتوكوالت ما قبل ظهور أعراض اإلصابة بفير
وس كورونا المستجد )كوفيد19-)كوفيد  (. 19-( ما لم تكن هناك حالة إصابة بفير

وس كورونا المستجد )كوفيد ي للوقاية من فير
امج األطفال والشباب ال يعتقد أن األسطح 19-لم يعد التعقيم الروتيت  ( موىص به لير

 . .وثة من أهم طرق انتقال العدوىالمل

لمس بشكل متكرر يومًيا وبير  المجموعات الثابتة.  •
ُ
ي ت
 نظف األسطح الت 

 ال تحتاج المواد الورقية مثل الكتب والمجالت للتنظيف عند استخدامها.  •

 ال تحتاج المالعب الخارجية إل التنظيف والتعقيم بير  المجموعات.  •

وس كورونا المستجد )كوفيد يوىص بإجراءات التطهير اإلضافية ا خالل ال  19-فقط إذا كان الشخص المصاب بفير
ً
ساعة  24( موجود
ة. لمزيد من المعلومات، راجع ي شغلها ذلك الشخص خالل تلك الفي 

 الماضية. قم بتنظيف وتطهير المساحات الت 
facility.html-building-ncov/community/disinfecting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 

 التباعد الجسدي غير مطلوب. 
وس كورونا المستجد )كوفيد . يكون التباعد 19-يحد التباعد الجسدي من خطر انتقال مرض فير الجسدي ( عن طريق الرذاذ التنفسي

وس كورونا المستجد أقل أهمية عندما يرتدي األشخاص أغطية الوجه  ، وتكون معدالت التطعيم مرتفعة، وانتشار اإلصابة فير
  . ( منخفض19-)كوفيد

ي األماكن المغلقة 
ن

ا إال عند استخدام اآلالت الموسيقية الهوائية ف
ً
)ما لم يكن الطالب يتم فحصهم لم يعد التباعد الجسدي مطلوب

ي تختار اتباع  SFDPHال توىصي إدارة  . أسبوعًيا(
امج الت  بالتباعد الجسدي إذا كان ذلك سيقيد السعة االستيعابية الكاملة. يجب عىل الير

وس كورونا المستجد )كوفيد  (: 19-التباعد الجسدي لتقليل مخاطر اإلصابة بفير

 إعطاء األولوية للتسجيل الكامل عىل التباعد الجسدي.  •

  التوازن بير  األطفال الصغار واالحتياجات اإلنمائية واالجتماعية العاطفية لهذه الفئة العمرية. تحقيق  •

•  
ً
ي للتباعد الجسدي لألنشطة عالية الخطورة، بدال اتيحر ي اعتبارك االستخدام االسي 

ضع ف 
 من التباعد عىل مدار اليوم، عىل سبيل المثال: 

o  .أثناء الرقص أو التمرين أو الغناء 

o  ال يرتدي األطفال غير الملقحير  أغطية الوجه، عىل سبيل المثال، أثناء عندما
 وجبات الطعام والقيلولة. 

o  رتب وضع األطفال بحيث يكون رأس أحدهم موازًيا لقدم زمبله أثناء القيلولة
 .)  )انظر الشكل التخطيطي

ي العديد من الحاالت، سيؤدي نقل األنشطة عالية الخطورة إل الخارج إل تقل •
يل ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد ي األماكن المغلقة. 19-مخاطر اإلصابة بفير
 ( أكير من التباعد الجسدي ف 

 التجمع غير مطلوب. 
ي مجموعات من 

ساعد إبقاء الناس ف  ة ومستقرة بها نفس الموظفير  واألطفال كل يوم. يُ المجموعة العمرية عبارة عن مجموعة صغير
ي مخاطر التعرض لهم عن طريق الحد 

وس ف  من عدد األشخاص المخالطير  لهم. يعد األمر أقل خطورة عندما يكون انتقال الفير
 مجتمعنا منخفض. 

ي سان فرانسيسكو )
ي اللقاح. يجب أن SFDPHال توىصي إدارة الصحة العامة ف 

( بالتجمع إذا كان ذلك سيمنعك من التسجيل الكامل لتلف 
امج األولوية للتسجيل الكامل عىل الم  جموعات العمرية. تعطي الير

 قد يعمل الموظفون والمتطوعون مع أكير من مجموعة.  •

ي أكير من مجموعة واحدة كل يوم.  •
 يمكن لألطفال المشاركة ف 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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o   ا دروًسا للطبخ واالختيار بير
ً
عىل سبيل المثال، يمكن للطفل أن يكون مع مجموعة منتظمة معظم اليوم، ويحض  أيض

ة ما بعد الظهر. الفنون والحرف اليدوية، والرقص أو  ي في 
 
 األنشطة الرياضية ف

ي أي وقت.  •
 
امج إضافة أطفال وشباب جدد ف امج بدون حضور. يمكن للير امج اليوم الواحد والير سمح بير

ُ
 ي

 ال يوجد حد أقىص لحجم المجموعة.  •

ي المقاعد المخصصة، وتوثيق من يجلس بجانب بعضه البعض أثناء تناول الوجبات  •
 
امج ف والوجبات الخفيفة، قد تنظر الير

 أقدام من اآلخرين كل يوم.  6وطرق أخرى لتتبع من هو عىل بعد 

 الرياضة والرقص والتمارين الرياضية وآالت النفخ الموسيقية والغناء واألنشطة ذات الصلة

ي تتضمن الغناء واإلنشاد والهتاف والتصفيق والعزف عىل اآلالت النفخ 
الموسيقية خطًرا أكير تعد الرياضة والرقص واألنشطة الت 

وس كورونا المستجد )كوفيد (؛ نظًرا  لزيادة مستوى الهواء الذي يخرجه األفراد أثناء ممارسة تلك األنشطة 19-لإلصابة بفير
ي حالة عدم ارتداء أغطية وجه.   وقوته. 

ي المناطق المفتوحة، وكذلك أعىل ف 
ي المناطق المغلقة عنه ف 

 يكون الخطر أعىل ف 

سمح بهذه األ  •
ُ
ي الهواء الطلق. ي

 
ي األماكن المفتوحة ف

 
 نشطة ف

ي األماكن المغلقة، باستثناء األنشطة والسيناريوهات المحددة ضمن استثناءات ارتداء أقنعة الوجه  •
يجب ارتداء أقنعة الوجه ف 

 أعاله. 

ي األماكن المغلقة المستثناة من أقنعة الوجه. 
 االختبارات المطلوبة لألنشطة ف 

وس كورونا ُيسمح باألنشطة ا • ي األماكن المغلقة، ولكنها تتطلب إجراء اختبار فير
لمستثناة من متطلبات ارتداء أقنعة الوجه ف 

 (. االختبارات( بانتظام )راجع 19-المستجد )كوفيد

•  : ي األماكن المغلقة باتباع أي مما يىلي
 يمكن العزف عىل اآلالت الموسيقية الهوائية ف 

o  ام بالتباعد بمسافة خدام أغطية لآلالت الموسيقية و است  أوأقدام،  3االلي  

o وس كورونا المستجد )كوفيد  (. االختبارات( لجميع المشاركير  )راجع 19-إجراء اختبار فير

وس كورونا المستجد )كوفيد  ( ومالحظتها. 19-اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفير
: يجب عىل المدا امج ومنظمي الفعاليات القيام بما يىلي  رس والير

ي سان فرانسيسكو ) .1
ي غضون ساعة واحدة، سواء تم اكتشافها SFDPHإخطار إدارة الصحة العامة ف 

( باالختبارات اإليجابية ف 
ي الموقع أو تم إبالغ الفريق أو المنظم. 

 أثناء االختبار أو ف 

وس كورونا المستجد )كوفيدتحديد وإخطار األفراد الذين كان لهم اتصال  .2 ي ذلك الفرق أو (19-وثيق بحالة مصابة بفير
ن

، بما ف
ي غضون يوم عمل واحد.  الحكام

 اآلخرين، ف 

ي الفريق وأبلغها عن هذه الحالة، وأبلغ  إدارة الصحة  .3
إذا تم إبالغ فريق آخر بحالة إيجابية، حدد جهات االتصال القريبة ف 

ي سان فرانسيسكو )
 . cases.schools@sfdph.orgهذه الحالة عىل الرابط التالي ( بSFDPHالعامة ف 

ي حال  .4
يجب أن تضع الدوريات والبطوالت / األحداث متعددة الفرق إجراءات إلخطار الفرق والحكام اآلخرين ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد  عرضت لإلصابة أثناء المنافسة. ( ت19-وجود حالة إيجابية مصابة فير

وس كورونا المستجد )كوفيد ي األنشطة العالية 19-خطوات إضافية لتقليل خطر اإلصابة بفير
( ف 

 الخطورة. 

 : فرض ارتداء أقنعة الوجه داخل األماكن المغلقة
o يجب فرض متطلبات ارتداء أقنعة الوجه عىل المتطوعير  والمتفرجير  باإلضافة إل المشاركير  والموظ .  فير 

o  ا
ً
ي أي مكان مغلق، وفق

ي أثناء المنافسات واالستعراضات المقامة ف 
ي األماكن المغلقة ف 

إلرشادات يجب ارتداء األقنعة ف 
CDPH ي سان فرانسيسكو و  بشأن استخدام أقنعة الوجه

 . األوامر الصحية ف 

https://sfcdcp.org/school
mailto:cases.schools@sfdph.org
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
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o  ،ي األماكن المفتوحة عندما يكون التباعد بير  األشخاص غير ممكن، عىل سبيل المثال
 
ُينصح بارتداء أقنعة الوجه ف

ي أثناء اللعب أو للمت
 
ي المدرجات. للرياضيير  خارج الملعب ف

 
 فرجير  ف

وس كورونا المستجد )كوفيد شجع بشدة  (. 19-أو ألِزم الحصول عىل التطعيم ضد فير
وس كورونا المستجد )كوفيد ي التطعيم، 19-يوىص بشدة بالتطعيم ضد فير

( لجميع المشاركير  الذين بلغوا من العمر ما يؤهلهم لتلف 
 .  وكذلك المدربير  والموظفير  والمتطوعير 

وس بير  زمالئك وبير  الفرق، وسيحىمي إن تطعيم   ي الدوري الخاص بك بشكل كامل سيقلل بشكل كبير من خطر انتقال الفير
كل فرد ف 

ي أنشطة الفريق، نظًرا ألن األفراد الذين 
الفرق من خطر اإلصابة بالمرض الشديد، واالستشفاء، والوفاة. كما أنه سيقلل من االضطراب ف 

وس كورونا المستجد )كوفيدتم تطعيمهم بالكامل ليسوا مطا  (. 19-لبير  بالحجر الصحي إذا كانوا عىل اتصال وثيق بحالة مصابة بفير

يتم تشجيع الدوريات والفرق والبطوالت / األحداث عىل مطالبة جميع المشاركير  والموظفير  المؤهلير  بالتطعيم الكامل ضد  •
وس كورونا المستجد )كوفيد  (. 19-فير

ي إلغاء الفعاليات الرياضية العالية الخطورة واألنشطة خارج المنهج  •
 
عندما يكون معدل انتقال العدوى مرتفًعا، يرجر النظر ف

ي 
 
إرشادات مراكز السيطرة عىل األمراض الدراسي ما لم يتم تطعيم جميع المشاركير  بشكل كامل، وعىل النحو الموىص به ف

وس كورونا المستجد Centers for Disease Control and Prevention, CDCوالوقاية منها ) ( بشأن الوقاية من فير
ي المدارس19-)كوفيد

 . ( ف 

ي الهواء الطلق، عندما يكون ذلك متاح عملًيا. انقل األنشطة عالية الخطورة إىل األماكن الخار 
 جية ف 

ي ذلك الممارسات واأللعاب.  •
ي والتدريب، بما ف 

 التمرين والتكييف البدن 

ها من األنشطة.  •  التشجيع، األلعاب البهلوانية، فريق االستعراض، وغير

 آالت النفخ الموسيقية.  •

 الكورال أو أي غناء.  •

 الدراما والرقص.  •

وس كور   ( خارج الميدان. 19-ونا المستجد )كوفيدمنع انتشار فير

وس كورونا المستجد )كوفيد • ر المشاركير  والعائالت بأن فير
ّ
ي 19-ذك

ي المواقف الت 
( غالًبا ما ينتشر خارج الملعب، خاصة ف 

تتخىل فيها المجموعات عن حذرها وتأكل أو تتواصل مع بعضها دون ارتداء أغطية الوجه )حفالت ما بعد اللعبة، غرف خلع 
 المالبس، ومشاركة السيارات(. 

ي يكون معدل انتقال العدوى فيها مرتفًعا وذلك ألنها غالًبا ما تكون مزدحمة وسيئة  •
تعتير غرف تبديل المالبس من األماكن الت 

 التهوية. 

o  .اطلب من الالعبير  الوصول وهم يرتدون مالبس للعب 

o مام. ال تستخدم غرفة خلع المالبس للتدريب عىل استخدم غرف خلع المالبس فقط لتغيير المالبس أو استخدام الح
احة الشوط األول أو ما بعد المباراة.   محادثات ما قبل المباراة أو اسي 

o  .ي نفس الوقت
 تجنب وجود فرق مختلفة تستخدم غرفة خلع المالبس ف 

o  .ي غرف خلع المالبس
 تأكد من ارتداء أغطية الوجه ف 

o ي اعتبارك إغالق الحمامات، حيث ال يم
ي ضع ف 

كن ارتداء أغطية الوجه أثناء االستحمام، ولتقليل الوقت الذي يقضيه ف 
 غرف تبديل المالبس. 

كةاتبع اإلرشادات أدناه بشأن  •  . وسائل المواصالت المشي 

 السفر. 

ي مجموعات  •
ي غرف منفصلة أو ف 

ل ف  عند السفر بير  عشية وضحاها، يجب أن ينام أعضاء الفريق الذين ليسوا من نفس المي  
ا. احرص عىل ارتداء أغطية الوجه عند زيارة غرف الفنادق الخاصة باألعضاء اآلخرين. 

ً
 متسقة عندما يكون ذلك ممكن

 رى. ال نشجع بشدة التنشئة االجتماعية مع الفرق األخ •

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#indicators
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#indicators
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#indicators
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ي تسافر خارج الوالية أو خارج منطقة الخليج عىل اتباع توصيات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية  •
يتم تشجيع الفرق الت 

ي توىصي بالحجر الصحي 
 .بعد السفر منها والت 

 بارات تتعلق بمواقف محددةاعت

 المواصالت. 
وس كورونا المستجد  ا نظر  ة ومغلقة وال تسمح بالتباعد الجسدي، تكون أكير عرضة لخطر انتقال عدوى فير إل أن المركبات صغير

كة. 19-)كوفيد ي أقل خطورة من المركبات المشي 
 (. ركوب الدراجات والمسر

ي الرحالت:  •
 
 مشاركة السيارات المشاركة ف

o  الموظفير  واألرس لمشاركة السيارات مع نفس المجموعة الثابتة من األشخاص. انصح 

o  . ي  افتح النوافذ وقم بتشغيل المروحة عىل ارتفاع عاٍل، واضبطها عىل الهواء الخارجر

o  .ي السيارة ارتداء غطاء الوجه
 
 تعامل مع السيارة كمساحة داخلية مغلقة: يجب عىل كل شخص ف

ة: الحافالت والشاحنات  •  الصغير

o  ي الحافالت أن يحملوا أغطية
. يجب عىل سائف  ي ذلك السائقير 

أغطية الوجه يلزم ارتدائها لكل من يركب الحافلة، بما ف 
ي حالة نسيان طفل أو شاب إحضار غطاء الوجه الخاص بهم. 

 للوجه ف 

o  وس كورونا المستجد  قم بتوسيع المساحة بير  األشخاص من أرس مختلفة الذين لم يتم تطعيمهم ضد فير
 (. 19-)كوفيد

o  .حافظ عىل نوافذ السيارة مفتوحة عندما تسمح حالة الطقس وضوابط السالمة بذلك 

o  . ي  قم بتشغيل المروحة عىل ارتفاع عاٍل، واضبطها عىل الهواء الخارجر

o  ي كل مرة، إذا تم استخدام أ
، اجعل نفس األشخاص يركبون مًعا ف  ي

كير من مركبة واحدة، عىل سبيل المثال، لفريق رياىص 
وحاول تعيير  مجموعات تتفاعل بالفعل مع بعضها البعض لنفس السيارة )عىل سبيل المثال، اإلسكواش و فريق كرة 

 الطائرة للصغار، الهجوم مقابل الدفاع( 

o وس كورونا الم وس كورونا 19-ستجد )كوفيدالتعقييم من فير ورًيا ما لم يستخدم شخص مصاب بفير ( ليس رص 
 ساعة الماضية.  24( الحافلة خالل ال  19-المستجد )كوفيد

o بالصعود.  لهم السماح قبل التعرض وحاالت األعراض عن الركاب تسأل أن عليك ليس  

•  : ي
 الحافالت المدرسية للمسر

o المشاة.  لسالمة األولوية إعطاء  

o ي  واألطفال للموظفير   جلبس احتفظ
ي  المدرسة حافلة ف 

  يوم.  كل  األقدام عىل تسير  الت 

o  ي  حبال مثل الخارجية المعدات تحتاج ال
.  تنظيف إل المسر ي

  إضاف 
ً
 غسل والموظفير   األطفال من اطلب ذلك، من بدال

  المعدات.  لمس قبل تعقيمها  أو  أيديهم

 النقل العام:  •

o ي محطات النقل )محطات القطار ومحطات يجب عىل الجميع ارتداء أغطية الوجه أث
ناء ركوب وسائل النقل العام أو ف 

ي 
ي سان فرانسيسكو، وإدارة الصحة العامة ف 

ا لما يقتضيه األمر الصحي ف 
ً
و األنفاق(، حت  لو تم تطعيمهم بالكامل، وفق مي 

 كاليفورنيا ومراكز السيطرة عىل األمراض. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
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 الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة. 
وس كورونا المستجد )كوفيد ( ألنه يجب عىل األشخاص خلع أغطية 19-يشكل تناول الطعام جماعًيا خطًرا عالًيا النتقال مرض فير

ي عادة لمس أفواههم بأيديهم أثناء تناول
ي أغلب الحاالت، يأكل األطفال بأيديهم، ويشاركون البالغير  ف 

اب. ف   الوجه لتناول الطعام والشر
 عن

ً
وس، وال سيما إذا  الطعام. فضًل  وهذا بدوره يزيد من خطر انتقال الفير

ً
ذلك، يعتير وقت تناول الوجبات فرصة لتبادل الحديث عادة

 .  كان يجب عىل األشخاص التحدث بصوت عاٍل إلسماع الغير

ي الهواء الطلق عندما يسمح الطقس وتتوفر مساحة كافية لذلك.  •
 
 تناول الطعام ف

امج نقل الطاوالت أو استخدام ضع األطفال غير الملقحير   • ل عند تناول الطعام. عىل سبيل المثال، يمكن للير  
خارج المي 

 بطاقات األسماء لتوفير مسافات كافية بير  األطفال. 

سمح بالوجبات العائلية. ال تحتاج وجبات الطعام إل أن تكون مغطاة أو معبأة بشكل فردي.  •
ُ
 ي

ي بدء تناول الغداء بوقت األكل ا •
 
ر ف

ِّ
 لصامت يتبعه وقت الكالم إلثناء األطفال عن التحدث أثناء خلع أغطية الوجه. فك

: ما هي األمور المسموح بها
ُ
 الشائعة

ُ
 األسئلة

وس  • يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية دخول المبت  أثناء وصولهم أو مغادرتهم، حت  إذا لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد فير
 (. 19-كورونا المستجد )كوفيد

ي المعا •
ي الموقع، مثل أخصائيو تحليل السلوك التطبيف 

ة لألطفال ف  لجون الذين ليسوا موظفير  ولكنهم يقدمون خدمات مبارسر
(ABA ون موظفير  ويجب السماح لهم بتقديم الخدمات. يجب ، يعتير ي وأخصائيو العالج الطبيغي

( وأخصائيو العالج المهت 
ي الموقع بفحص الرؤ 

ا السماح لمقدمي الخدمات ف 
ً
 ية والسمع واألسنان. أيض

ي تشارك فيها العائالت؛ والجوالت؛ والمنازل المفتوحة ُيسمح بها. احتفظ  •
المهرجانات والعروض والمناسبات األخرى الت 

ل  ي مناسبة أو جولة أو مي  
ا إذا أظهر شخص ما تواجد ف 

ً
ين. سيكون هذا مفيد بسجل يضم بيانات جميع األشخاص الحارص 

ا نتائج إيجا
ً
وس كورونا المستجد )كوفيدمفتوح الحق  (. 19-بية لإلصابة بفير

ب العامة.  •  ُيسمح بنوافير الشر

 يمكن لألطفال والشباب مشاركة األلعاب وأجهزة الكمبيوتر والكتب واأللعاب ومناطق اللعب.  •

 ُيسمح بالوجبات العائلية.  •

ي CDCُيسمح بتنظيف أسنان األطفال بالفرشاة. يوىصي مركز السيطرة عىل األمراض ) •
( بأن يتم تطعيم الموظفير  المشاركير  ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد  (. 19-تنظيف األسنان بشكل كامل ضد فير

ي  الذهاب يمكنك الميدانية.  الرحالت عىل المفروضة القيود  جميع إزالة تمت •
 أو  خارجية وجهات إل ميدانية رحالت ف 

كة المركبات استخدام يمكنك داخلية.   أغطية ارتداء والمتطوعير   والموظفير   األطفال عىل يجب العام.  النقل وسائل أو  المشي 
ي  الوجه
 الميدانية.  الرحالت ف 

 يمكنك استئناف تدريبات التعامل مع الحرائق.  •

يطة اتباع  • ة مثل الجمعيات وحفالت الرقص رسر . وعند استضافة الفعاليات إرشادات المدينةيمكنك إقامة الفعاليات الكبير

ة، يرجر اتباع  ن تقليل خطر انتقال العدوى، عىل سبيل المثال من خالل طلب حصول جميع بشأ CDPHتوصيات الكبير
ي األماكن المفتوحة حيثما أمكن ذلك، ووضع خطة لكيفية التعرف عىل 

ين المؤهلير  عىل التطعيم، وإقامة الفعاليات ف  الحارص 
 حاالت اإلصابة والمخالطة، وما إل ذلك. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Mega-and-Large-Event-Chart.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
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وس كورونا  ي فعله عند ظهور أعراض فير
( عىل أحد األشخاص 19-المستجد )كوفيدما ينبغ 

 أو عند انتقال العدوى أو التعرض لها

وس كورونا المستجد )كوفيد ي الموظفون أو األطفال أو الشباب من أعراض فير
ي 19-عندما يعان 

( ف 
ي الموقع. 

 أثناء الوجود ف 
ي الموقع، قم بإجراء اختبار للشخص المصا •

 
 ب باألعراض. إذا كان اختبار المستضد الشي    ع متاًحا ف

o  نامج حت  ينعم بالراحة الكافية. ليست ي المدرسة أو الير
 
إذا كانت نتيجة االختبار سلبية، فيجب عىل الشخص البقاء ف
از المتسلسل ) ( للتأكد من NAAT(  أو اختبار الحمض النووي )PCRهناك حاجة إل إجراء اختبار تفاعل البوليمير

 النتيجة. 

o ي جابية، فاتبع اإلرشادات الواردة إذا كانت نتيجة االختبار إي
 
وس كورونا المستجد ف دليل العدوى واألعراض والتعرض لفير

امج الخاصة باألطفال19-)كوفيد ي المدارس والير
 
 . ( ف

ي الموقع، أو إذا رفض الشخص أو الوالد إجراء االختبار،  •
 
 إذا لم يكن اختبار المستضد الشي    ع متاًحا ف

o  .ي أرسع وقت ممكن
فهم وترك العمل ف   يجب عىل الموظفير  إخطارمشر

o   ي منطقة عزل مخصصة. تأ
ل. وإبقاء األطفال المنتظرين أولياء أمورهم ف  كد إرسال األطفال المرىص  والشباب إل المي  

 من أنهم يضعون أغطية الوجه الخاصة بهم. 

 من السماح  •
ً
عندما يصل أحد الوالدين أو الوىصي الصطحاب طفل ما، اصطحب الطفل إل الخارج لمقابلته إن أمكن بدًل
وس كورونا المستجد )كوفيد ا بفير

ً
. قد يكون الوالد أو ولي األمر مصاًبا أيض

ألطفال ( ، ألن ا19-للوالد أو الوىصي بدخول المبت 
لهم.   غالًبا ما يصابون من جانب شخص بالغ غير ملقح مي  

وس كورونا المستجد  عندما ُيبلغ شخص ما عن نتيجة اختبار إيجابية أو أعراض أو التعرض لفير
 (. 19-)كوفيد
وس كورونا المستجد )كوفيدحاال راجع دليل  • امج الخاصة 19-ت العدوى واألعراض والتعرض ل فير ي المدارس والير

( ف 
وس كورونا المستجد )كوفيد باألطفال لمعرفة ي المدرسة إيجابية لفير

(، 19-ما يجب فعله إذا كانت نتيجة اختبار شخص ما ف 
وس كورونا المستجد )كوفيد وس كورونا (، أو كا19-أو اإلخطار عن أعراض فير ن عىل اتصال وثيق بشخص مصاب بفير

 (. 19-المستجد )كوفيد

وس كورونا المستجد )كوفيد يجب • :  SFDPH( إل إدارة 19-عليك اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفير  عىل الرابط التالي
cases.schools@sfdph.orgوسيعمل موظفو إدارة ، SFDPH  مع المدارس وبرامج رعاية األطفال عىل إدارة الحالة

ي المرض. 
ي ذلك العزل والحجر الصحي وإدارة تفسر

 وتقديم مدخالت بشأن الخطوات التالية، بما ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد نامج بعد ظهور أعراض فير ( أو مخالطة 19-العودة إىل المدرسة أو الير
 بار إيجابية. المصابير  أو وجود نتيجة اخت

امج المخصصة لألطفال. الرجاء االطالع عىل دليل  ي المدارس والير
وس كورونا المستجد ف   العدوى واألعراض واإلصابة بفير

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#return
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 المصادر 

ي سان 
 (. SFDPHفرانسيسكو )إدارة الصحة العامة ف 

وس كورونا المستجد  SFDPHالمدارس ومراكز رعاية األطفال التابعة إلدارة  • لالستشارات واإلرشادات المتعلقة بفير
ي  217 (628)-7499 ( عىل الرقم19-)كوفيد

ون  يد اإللكي   Cases.schools@sfdph.orgأو عير الير

وس كورونا المستجد )كوفيد •  https://sfcdcp.org/covid19( للجمهور، بمن فيهم الموظفون: 19-إرشادات حول فير

وس كورونا المستجد )كوفيد • امج المخصصة لألطفال والشباب: 19-إرشادات حول فير ( للير
https://sfcdcp.org/school 

o  وس كورونا المستجد )كوفيددليل خاص بحاالت ال امج 19-عدوى واألعراض والتعرض لفير ي المدارس والير
 
( ف

  quarantine.asp-and-isolation-19/schools-https://www.sfdph.org/dph/covid لألطفال

o وس كورونا المستجد )كوفيد ة ألولياء األمور ومقدمي الرعاية: فحص أعراض فير
( والتعرض 19-"نشر

وس كورونا المستجد )كوفيد وس/العودة إل المدرسة بعد ظهور أعراض فير   ("19-للفير

وس كورونا: مجم •  toolkit-outreach-19-https://sf.gov/resource/2021/covidوعة أدوات التوعية حول فير

ي كاليفورنيا )
 (. CDPHإدارة الصحة العامة ف 

 إرشادات لمقدمي وبرامج رعاية األطفال:  •
Guidance.aspx-Care-19/Child-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID 

 إرشادات استخدام أقنعة الوجه:  •
-face-for-19/guidance-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID

coverings.aspx 

  (. CDCالسيطرة عىل األمراض والوقاية منها )مراكز 

 المدارس وبرامج رعاية األطفال:  •
childcare/index.html-ncov/community/schools-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 إرشادات لتشغيل برامج تعليم الطفولة المبكرة/رعاية األطفال •
-care-childcare/child-ncov/community/schools-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

guidance.html . 

https://sfcdcp.org/school
mailto:Schoolschildcaresites@sfdph.org
https://sfcdcp.org/covid19
https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html

