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   San Franciscoالمدينة والمقاطعة  

London N. Breed 
                      العمدة

 San Franciscoإدارة الصحة العامة في  
Grant Colfax, MD  

 مدير الشؤون الصحية                 

ي سان فرانسيسكو:  
 
 * عزيزي صاحب العمل ف

 

وس  ي هذه األوقات غير المسبوقة لضمان سالمة موظفيك وعدم المخاطرة بنشر فير
 
إىل اآلخرين   COVID-19نشكرك عىل كل ما تفعله ف

ي مكا 
 
وس ف ا كل جهودك لتعديل أعمالك وروتينك اليومي للحد من مخاطر نشر فير

ً
ر حق

ِّ
 وإنقاذ األرواح.  COVID-19ن العمل. نقد

 

مؤخًرا بتحديث توصيات عزل الحاالت  ( California Department of Public Health, CDPHإدارة الصحة العامة بكاليفورنيا )قامت 

وس  ة العزل )لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة( إىل * COVID-19المصابة بفير أيام    5حيث قلصت فير

ي يك 
ة التر كير  عىل الفير

ا االحتياجات االجتماعية واحتياجات الرعاية لألفراد،  للير
ً
يش هذه التوصيات أيض

ُ
. وت ون الشخص فيها ُمعدًيا أكير

العودة إىل العمل   COVID-19 الذين تم تشخيص إصابتهم ب  **يجوز لمعظم الموظفير  والعودة إىل العمل، وصيانة البنية التحتية الحيوية. 

 عىل األقل إذا:   10مع توصية قوية بارتداء قناع مناسب حتر اليوم ال   أيام  5بعد  

ي اليوم ال   *** خضعوا الختبار جاءت نتيجته سلبية (1)
 أو بعده، و:  5لعينة تم جمعها ف 

(a)  ي حالة ظهور
ي الظهور، وتحسنت أعراضهم وال يعانون من الحىم، أو  5األعراض عليهم، مضت  ف 

 أيام منذ أن بدأت أعراضهم ف 

(b)   ي حالة عدم ظهور أي أعراض عليهم، مضت
 أيام منذ أن كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.    5ف 

 

اط تقديم مذكرة طبية للعودة إىل ي سان فرانسيسكو باشير
اط تقديم مذكرة طبية عىل  ال توصي إدارة الصحة العامة ف   العمل. يؤدي اشير

ي نظام الرعاية الصحية، إىل جانب تأخير العودة إىل العمل. يمكن للموظفير  العودة إىل العم
ل  الموظفير  إىل تراكم األعمال غير المنجزة ف 

 عندما يستوفون المعايير الموضحة أعاله. 
 

 خطًيا عىل إمكانية عودتهم  يجوز للموظفير  الذين يستوفون المعايير المذكورة أع
ا
اله أن يطبعوا هذه الرسالة إذا طلب صاحب عملهم دليًل

ي 
ون  ي الموقع اإللكير

نت ف   . sfcdcp.org/workletterإىل العمل. يمكن العثور عىل هذه الرسالة عير اإلنير
 

 ة لالطالع عىل المزيد من التفاصيل: يرجر الرجوع إىل الموارد التالي

وس  • ل عند اإلصابة بفير  
ي المي 

: ابَق ف   sfdph.org/iandq  بشكل مؤكد أو محتمل:  COVID-19العزل والحجر الصحي

ي سان فرانسيسكو:  •
 sfcdcp.org/businesses  معلومات عامة خاصة بأصحاب العمل ف 

وس   • ي مكان العمل مصاب بفير
 : COVID-19ما يجب عىل أصحاب العمل القيام به حال اكتشاف أن شخًصا ما ف 

workplace-positive-sfcdcp.org/covid19  
 

 

ي مكان العمل، يخضع أصحاب العمل ل  
ي حاالت الطوارئ  ( OSHA/Calمعايير قسم السالمة والصحة المهنية المؤقتة )* ف 

وس كورونا المستجد ف   للوقاية من فير
(Emergency Temporary Standards, ETS)   ي بعض أماكن العمل ل

 عير الهباء الجوي معيار قسم السالمة والصحة المهنية للوقاية من األمراض المنقولة أو ف 
 ()PDF )Aerosol Transmissible Diseases, ATD( ،ي الرجوع إىل هذه اللوائح لمعرفة المتطلبات األخرى الواجبة التطبيق

ي التوصيات المحدثة  وينبغ 
باستثناء ما هو مذكور ف 

ي والية كاليفورنيا )ل  
ي ح ( California Department of Public Health, CDPHإدارة الصحة العامة ف 

وس بشأن العزل والحجر الصحي ف  لمكان   COVID-19ال اإلصابة بفير
ي  CDPHالعمل الخاضع الختصاص 

 .. األسئلة الشائعة لقسم السالمة والصحة المهنيةوكذلك ف 
ي ذ

ئ والمدارس. **قد ال تنطبق هذه الرسالة عىل أماكن الرعاية الصحية )بما ف   لك مرافق الرعاية الطويلة األجل( والسجون والمالجر
از المتسلسل )*** عد االختبارات المتاحة تجارًيا  ( PCRسواء كان اختبار المستضد أو اختبار تفاعل البوليمير

ُ
فال بأس منهما، لكن ُيفضل اختبار المستضد للخروج من العزل. ت

مقبولة إلنهاء العزل. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx#%3A~%3Atext%3DIsolation%20can%20end%20after%20day%205%20if%20symptoms%20are%20not%20present%20or%20are%20resolving%20and%20a%20diagnostic%20specimen%2A%20collected%20on%20day%205%20or%20later%20tests%20negative
http://www.sfcdcp.org/workletter
http://www.sfdph.org/iandq
http://www.sfcdcp.org/businesses
http://www.sfcdcp.org/covid19-positive-workplace
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
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وس  العودة  COVID-19إىل العمل لمن أصيبوا بفير

 
ي من أي أعراض؟ 

 هل كان الموظف يعان 

 
ي من األعراض، ومن الممكن عودته إىل العمل إذا 

 : حدد جميع المربعات األربعة التاليةنعم: كان الموظف يعان 
 

 أيام منذ أن بدأت األعراض.   5مض  أكير من   

 

   تاري    خ اليوم:  
 

    تاري    خ بدء ظهور األعراض:  
 

ي  
 لقد تحسنت أعراص 

 ساعة عىل اختفاء الحىم من دون استخدام أدوية خافضة للحىم  24مض  أكير من  

وس    ي اليوم الخامس أو بعده من تاري    خ بداية ظهور األعراض    COVIDخضعت الختبار لفير
 
وجاءت النتيجة سلبية لعينة تم جمعها ف

. تاري    خ االختبار   ّ : عىلي ي  السلتر
 

 

ي من أي أعراض. بإمكانه ال: لم يكن  
 حدد أحد المربعير  التاليير    إذا   العودة إىل العمل   الموظف يعان 

 

وس   ي بفير
آخر وكانت   COVIDعن طريق االختبار، وخضعت الختبار   COVID-19مض  أكير من خمسة أيام منذ أن ثبتت إصابتر

ي اليوم 
 الخامس أو بعده من تاري    خ بدء ظهور األعراض. النتيجة سلبية لعينة تم جمعها ف 

 

    تاري    خ اليوم: 
 

  : ي     تاري    خ االختبار اإليجانر
 

  : ي     تاري    خ االختبار السلتر
 

وس  10مض  أكير من   ي بفير
 عن طريق االختبار.   COVID-19أيام منذ أن ثبتت إصابتر

 

   تاري    خ اليوم:  
 

 : ي     تاري    خ االختبار اإليجانر
 

 

 
 
 

    اسم الموظف بحروف واضحة: 
 
 

 

    توقيع الموظف: 


