
 5من 1صفحة
 

وس كورونا المستجد )   المشتبه فيها أو المؤكدة ( COVID-19الدليل الرسي    ع لحاالت فير
امج المخصصة لألطفال والشباب   خاص بالمدارس، ومراكز رعاية األطفال، والير

11/4/2021 

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

 عىل الرابط التالي 
نشر
ُ
. سوف ت  http://sfsdcp.orh/schoolلالستخدام عىل المستوى المحىلي

 

ات عن إصدار   10/26/2021ملخص التغيير

وسوالمعرضي   خضعوا للقاح كامل  إلجراء اختبارات لألشخاص الذينتوصيات ُمحدثة  - ( COVID-19)كورونا المستجد   لإلصابة بفي 
ة  اوح من ليعكس التغيي  من فير اوح من  إلأيام  5إل  3تير ة تير  أيام.  7إل  5فير

ات عن إصدار ملخص الت  10/01/2021غيير

ة بعد التعرض ومرة  لتعكس متطلبات االختبار للحجر الصحي المعدل  جرى تحديث  - ي االختبار مباشر
 
  اليوم الخامس أخرى ف

ة أو بعد ذلك. من آخر    مخالطة مباشر

امج بحاجة إل إرسال قائمة  - اإليجابية وستحتاج   - COVID-19حالة   اكتشافتلقائًيا بعد   المخالطي    لم تعد المدارس والير
ي سان فرانسيسكو  فقط إل تقديم القائمة إذا طلبت

 ذلك.  إدارة الصحة العامة ف 

 
 

 

 التواصل  اإلجراء  السيناريو 

تظهر عىل الطفل أو 
وس  أعراض الموظفي    في 

كورونا المستجد  
(COVID-19 ) 

وس كورونا   ل. يوىص بإجراء فحص في  اإلعادة إل المي  
( أو التوثيق من مزود الرعاية  COVID-19المستجد )

الصحية. فيما يتعلق باألطفال الذين تظهر عليهم  
م لألشة 

ّ
 األعراض، قد

دليل ولي األمر: فحص األعراض والتعرض/ والعودة  "
 "  إل المدرسة بعد انتهاء األعراض

 
 

 ال توجد حاجة. 

الطفل أو الموظف   خالط
شخًصا تأكدت إصابته  

وس كورونا المستجد  بفي 
(COVID-19 .) 

وس كورونا  الطفل أو الموظف الذي لم يتلق تطعيم فير
 (: COVID-19المستجد )

 
ل، مع إعطاءهم تعليمات الحجر   قم بإرساله إل المي  
لي لألطفال دون 

إرشادات  )األطفال( أو  عام   18المي  
 )لجميع األعمار(  العزل والحجر الصحي 

 
ي إجراء االختبار بشكل فوري، 

يوىص بإجراء  يمكن التفكي  ف 
ة أو فوًرا   5الفحص بعد مرور  أيام من المخالطة المباشر
 إذا ظهرت أعراض. 

 
 الطفل أو الموظف الذي حصل عىل لقاح كامل: 

 
 بعد  اختبار  إذا قمت بإجراءيوم،  14راقب األعراض لمدة 

 أيام بعد التعرض.  5-7
 

 .ال تحتاج إل الحجر الصحي إذا لم تظهر أي أعراض
 

ي   خطاب إخطار اختياري:  
للموظفي   وأش األطفال ف 

نامج.   المدرسة أو الير

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
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://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx
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وس كورونا المستجد  إذا ظهرت أعراض جديدة لفي 
(COVID-19 ،) ل مع فيجب عودة المخالطي   إل المي  

 تعليمات للفحص 

ي األشهر   COVID-19أصيب طفل أو موظف ب  إذا 
 
ف

 الثالثة الماضية: 
 

واستشر الطبيب بشأن   يوًما،   14راقب األعراض لمدة 
 الحاجة إل االختبار. 

 
 ال تحتاج إل الحجر الصحي إذا لم تظهر أي أعراض. 

 
فيجب    ،COVID-19إذا ظهرت أعراض جديدة ل  

ل مع  الشخص إرسال  تعليمات لالختبارإعطاء إل المي  

 
  

تأكدت إصابة الطفل أو  
وس كورونا   الموظف بفير

 ( COVID-19المستجد )

ي  
ل، إذا كان ف  قم بإرسال الشخص المصاب إل المي  

.  المدرسة، مع إعطاءه  إرشادات العزل والحجر الصحي
 

االستجابة التابع لمركز المدارس   فريقبإبالغ قم 
وس SFDPHومؤسسات رعاية األطفال لدى    لفير

ي  COVID-19كورونا المستجد )
ون  يد اإللكير ( عىل الير

cases.schools@sfdph .org   أو االتصال عىل
(. اتبع التعليمات خطوة  628)  217-7499الرقم 

ي الحاالت  بخطوة 
ي يجب اتخاذها ف 

ي الخطوات التر
ف 

وس كورونا المستجد   المؤكد إصابتها بفي 
(19-COVID). 

 
ي اليوم جب ي

، لألشخاص المخالطي    7-5إجراء فحص ف 
 لقاحات كاملة. الذي تلقوا 

 
الذين ُعرف أنهم مخالطي   عن قرب األشخاص  قم بإرسال

ل  مصابة بحالة ي المي  
. ف  راجع توصيات  إل الحجر الصحي

ي اليوم   االختبار الواردة أعاله. 
يوىص إجراء فحص ف 

 الخامس من أخر اختالط بالحالة. 

 

 المخالطون:  
أبلغ الموظفي   وأش األطفال المخالطي     •

ا أو ع  ير الهاتف.  شخصيًّ
استشارة المخالطي   الخاصة باألطفال أقل من   •

لي لألطفال أقل  عاًما  18
تعليمات الحجر المي  

 ، أو عاًما  18من 
   لبالغي   استشارة المخالطي   الخاصة با
 إرشادات العزل والحجر الصحي 

 جميع الموظفي   اآلخرين والعائالت: 
استشارة عامة بشأن المخالطة لألطفال تحت   •

  المخالطة استشارة عامة بشأن أو  عاًما  18سن 
  .  للبالغي  

نت عىل   جمات متاحة عير اإلنير  الير
sfcdcp.org/school وfcdcp.org/i&qs 

 

امج المخصصة لألطفال والشباب ي المدارس ودور رعاية األطفال والير
 تحديد المخالطي   ف 

وس كورونا المستجد )  6المخالط هو أي شخص كان عىل مقربة    15لما مجموعه  ( COVID-19أقدام من شخص مصاب بفير
وس كورونا المستجد    أقنعة. دقيقة عىل مدار يوم واحد حتى وإن كان كال الشخصان يرتديان  يمكن للشخص المصاب أن ينرسر فير

(COVID-19 ) .ابتداًء من يومير  قبل ظهور أي أعراض أو نتيجة إيجابية 
 

ي المدارس ومؤسسات رعاية األطفال وبرامج األطفال. 
ي    * قد يصعب معرفة الشخص المخالط ف 

يجب اعتبار األشخاص مخالطي   ف 
ا بشكل معقول من أنهم أمضوا  حالة إذا كان 

ً
نامج متأكد ال    أقدام من الشخص المصاب خالل اليوم.  6دقيقة عىل األقل عىل بعد   15الير

نامج من تحديد ذلك أو كان ال يعرف، فال   ي نفس المجموعة أو الفئة. إذا لم يتمكن الير
يتم اعتبار األشخاص مخالطي   لمجرد أنهم كانوا ف 

ي اعتبار الشخص مخا 
 لط. ينبغ 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
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#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#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://sfcdcp.org/i&q
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ي يمكن لألفراد العودة والتوقعات والمواقف الخاصة 
: متر  الحجر الصحي

امج األخرى.   متر يمكن لألشخاص العودة من الحجر الصحي إل المدرسة ودور رعاية األطفال والير

ي آخر  ولم ُيصابوا يجب إيداع األشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات الكاملة 
 
ي الحجر Covid-19 ب    شهور   3ف

 
الصحي حتر يحدث أي من  ف

 :    التالي

ي اليوم الخامس أو بعده ولم تظهر أي أعراض لمدة   •
 
أيام بعد آخر *مخالطة )أخر يوم   7تصبح نتيجة الفحص سلبية ف

 ( 0مخالطة هو اليوم 

 أيام.  5أيام بعد آخر مخالطة، إذا لم يجروا أي فحص أو بعد  10لم تظهر أي أعراض لمدة  •
 

ي 
 
وس كورونا المستجد )يجب عليهم االستمرار ف يوم بعد أخر مخالطة بغض النظر    14لمدة ( COVID-19مراقبه أعراض في 

ي الحال. 
 
 عما إذا كانوا قد عادوا إل أنشطتهم/ المدرسة أم ال. إذا ظهرت عليهم أعراض، يجب عزلهم وإجراء فحص ف

 حاالت التعرض الخارجية )عىل سبيل المثال: الفسحة( 

اف، فال حاجة  إذا كانت المخالطة فق  امج األخرى الخاضعة لإلشر ي المدرسة أو مؤسسات رعاية األطفال أو الير
 
ي األنشطة الخارجية ف

 
ط ف

ي معظم المواقف. يجب أن يرسلوا إل الحجر الصحي فقط إذا كانوا عىل مقربة 
 
أقدام   6لحجر األطفال والشباب الذين لم يتلقوا اللقاح ف

 يقة بغض النظر عن مدة النشاط، وسواًء: دق  15من شخص مصاب لمدة ال تقل عن 

ي وكان الطفل والشخص المصاب ال يرتديان الكمامة ومستقران )أي يجلسان أو واقفان(، مثل تناول   • حدث االختالط الخارجر
 
ً
 ضمن مجموعة أو الطعام معا

ً
 أو يغنيان معا

الحتكاك الشديد والرقص هي أنشطة بها  حدث االختالط أثناء ممارسة رياضة بها احتكاك شديد أو رقص.  الرياضات ذات ا  •
يك.   اختالط متكرر أو مستمر. وتشمل األمثلة عىل ذلك كرة القدم وكرة السلة وكرة القدم وكرة الماء والرقص مع شر

وس كورونا المستجد ) ي المدرسة ولم يحصلوا عىل لقاح )الحجر الصحي  COVID-19الطالب الذين تعرضوا لفي 
( ف 

 المعدل(: 

وس كورونا المستجد بالكامل )يمكن  ي مكان مدرسي خاضع  ( وخالطوا  COVID-19للطالب غي  الحاصلي   عىل لقاح في 
 
شخص ف

اف   وا إل المدرسة إذا كان كال من الطالب والشخص المصاب يرتديان الكمامة باستمرار وبالطريقة   لإلشر كوا الحجر الصحي ويحض  أن يير
ي الوقت ذاته. ويمكنهم أن 

ي رحلة الذهاب إل المدرسة والعودة منها. الصحيحة ف 
 حافالت المدرسة والمواصالت العامة ف 

ً
 يستقلوا أيضا

وس كورونا المستجد )  لقلة  ( COVID-19يطبق هذا "الحجر الصحي المعدل" فقط عىل الطالب الذين تعرضوا لفي 
ً
ي المدرسة نظرا

ف 
ي الفصول الدراسية ال

وس كورونا  احتمالية انتقال العدوى بي   الطالب ف  مدرسية. وال ُيطبق عىل الطالب الذين تعرضوا لفي 
ي أثناء األنشطة غي  الصفية مثل الرياضات المدرسية. ( COVID-19المستجد)

ل أو خارج المدرسة أو ف  ي المي  
 ف 

 
وط التالية:  ي اثناء الحجر الصحي استيفاء الشر

 يجب عىل الطالب لكي يحض  المدرسة ف 

وس كورونا المستجد ) • ي أقرب وقت ممكن ومرة    مرةمرتي    (  COVID-19أن يخضع لفحص في 
أيام من تاري    خ  5أخرى بعد  ف 

 او بعد ذلك  التعرض

و  • ي هذا الوقت. ( COVID-19س كورونا المستجد ) يظل خالي من أي أعراض لفي 
 ف 

ي المدرسة وعدم نزعه إال لتناول الطعام فقط  •
 ارتداء كمامة الوجه ف 

 
ي ذلك  

ي المدرسة بما ف 
ي أي أنشطة خارجية للمدرسة أو أي أنشطة غي  صفية ف 

ويجب أال يشارك الطالب أثناء الحجر الصحي المعدل ف 
ي  
ي اليوم الثامن إذا كانت نتيجة الفحص ف 

. يمكن إنهاء الحجر الصحي ف  ي الفصل الدراسي
الرياضة. كما يجب أال يعزفون أي آالت نفخية ف 

 ( 0بعده سلبية )أخر يوم مخالطة هو اليوم  اليوم الخامس أو 

 اعتبارات لألشخاص الحاصلي   عىل اللقاح 

وس  كامل  لقاح  عىل حصل قد  المخالط الشخص  كان  إذا  ي  لوضعه داعي  فال  (، COVID-19)  المستجد  كورونا   لفي 
  طالما  الصحي  الحجر  ف 

   أعراض.  أية عليه  تظهر  لم

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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  يجروا  أن يجب •
ً
   بذلك  اآلن يوىصي  مخالطة.  آخر  من   السابع إلي  الخامس يومال  بي     ما  فحصا

ً
  مراضاأل  مكافحة  مركز  من كل

ي  األطفال رعاية ومؤسسات  المدارس ومركز  منها   والوقاية
 
ي  يصيب   قد  دلتا   متحور   ألن نظًرا   SFDPH ف

 
  األحيان بعض ف

     بالكامل.   اللقاح عىل الحاصلي    األشخاص
ا   أنفسهم مراقبة  يجب •

ً
  إجراء فعليهم  أعراض، عليهم  ظهرت  إذا  المخالطة.  بعد   يوم 14 لمدة  ضأعرا  أي  ظهور   عن بحث

ي  البقاء و فحص 
 
ل ف    الفحص.  نتيجة   عىل يحصلوا  حتر   المي  

 

 ملخص الحجر الصحي لألشخاص غي  الحاصلي   عىل لقاح 

 TK-12مدرسة  

ارتدت الحالة والمخالط   الطالب
 الكمامات أثناء وقت التعرض. 

 الحجر الصحي المعدل مسموح به.  

لم ترتدي الحالة والمخالط  
الكمامة أثناء وقت التعرض )عند  
 تناول الطعام عىل سبيل المثال( 

 الحجر الصحي المعدل غي  مسموح به.  

ي أثناء الحجر   10حجر صحي لمدة   العاملي   
(  إذا  لم تظهر أي أعراض ف  ي اليوم الحادي عشر

أيام  )العودة ف 
 .  الصحي

ي اليوم الثامن  7الحجر الصحي لمدة  خيار
ي اليوم   أيام )العودة ف 

( إذا جاءت نتيجة الفحص ف 
.  الخامس أو بعده سلبية  مع عدم ظهور أعراض أثناء الحجر الصحي

امج المخصصة لألطفال والشباب  ي المدارس ورعاية األطفال والير
 
 ف

ي اليوم  10حجر صحي لمدة  
ي أثناء الحجر الصحي ( إ  الحادي عشر أيام )العودة ف 

 ذا لم تظهر أي أعراض ف 

ي اليوم الثامن   7خيار الحجر الصحي لمدة 
ي اليوم الخامس أو بعده سلبية مع عدم ظهور   أيام )العودة ف 

( إذا جاءت نتيجة الفحص ف 
  .  أي أعراض أثناء الحجر الصحي

ي اليوم. 0تعرض هو اليوم    : يعتير آخر يوماحتساب الحجر الصحي 
.   العودة إل المدرسة ف  العودة إل المدرسة بعد   الحادي عشر

ي اليوم  7الحجر لمدة 
 الثامن.    أيام تكون ف 

ي مراقبة األعراض لمدة 
ي جميع سيناريوهات التعرض  14االستمرار ف 

 ف 
ً
 يوم إجماال

وس كورونا المستجد ) ي يجب اتخاذها لحاالت في 
 المؤكدة ( COVID-19الخطوات التر

نت عىل    . sfcdcp.org/schoolجميع المستندات المذكورة أدناه متوفرة عىل اإلنير

لجمع التفاصيل المهمة حول الحالة قبل االتصال بفريق استجابة المدارس /مراكز رعاية   أداة التعرض والتحقيق  استخدم .1
 األطفال. 

إذا لم تحصل مدرستك أو برنامجك   . والتحقيق التعرض أداة إذا كان بإمكانك، احصل عىل نسخة من تقرير المختير وأرفقها ب  .2
جر مالحظة أن نتائج االختبار معلقة. أرسل تقرير المعمل إل فريق االستجابة للمدارس /   عىل نتيجة االختبار حتر اآلن، في 

 مراكز رعاية األطفال عند استالمه.  

ي غضون ساعة  الحالة  أبلغ عن  .3
 
كة وبوابة المدرسة وبوابة وزارة الصحة العامة   عن طريق الدخولف إل البوابة المشير

ي الوباء )
يد  عىل أو إرسال رسالة   (SPOTبكالفورنيا لتتبع تفشر ي  الير

ون    سيقوم cases.schools@sfdh.org التالي   اإللكير
ي 
ي  عليك بالرد   الطلب  عند   العامة الصحة أخصان 

ي  غي   يستطيع   ممكن.  وقت  أقرب   ف 
ية اللغة متحدن    عىل  بنا  االتصال اإلنجلي  

 صوتية  رسالة  وترك (628)- 217-7499 الرقم

وس كورونا  .4  من  ( COVID-19المستجد )حدد األشخاص الذين عرف عنهم مخالطتهم حالة مصابة بفي 
ً
وأبلغ عنهم بدءا

يومي   قبل ظهور األعراض عليهم )أو إذا لم تظهر عليهم أي أعراض قبل يومي   من نتيجة الفحص اإليجابية(. وعند اإلبالغ  
وس كورونا المستجد  عن عن األشخاص المحتمل تعرضهم ال تفصح  لما يقتضيه  هوية الشخص المصاب بفير

ً
، وفقا

 القانون,  

ي   لتجميع تفاصيل أي مخالطي   عن قرب  قائمة المخالطي   عن قربتخدم نموذج اس .5
لتقديم القائمة إل إدارة الصحة العامة ف 

 سان فرانسيسكو إذا طلبت ذلك. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
mailto:schools-childcaresites@sfdph.org
mailto:schools-childcaresites@sfdph.org
http://www.sfdph.org/dph/files/ig/TEMPLATE-School-Contact-Tracing.docx


  

ي سان فرانسيسكو   
 إدارة الصحة العامة ف 

وس كورونا المستجد ) ي المدارس ورعاية األطفال ( COVID-19"دليل شي    ع عن في 
امج المخصصة للشباب ف   والير

نت من خالل الرابط  2021/08/11محدث بتاري    خ   5من    5صفحة    https://sfcdcp.org/school :متاح عىل اإلنير
 

ي غضون   .6
 
ي   ل واحد عىل يوم عمأبلغ مجتمعك المدرسي ف

 
ي الجدول الوارد أعاله. قامت إدارة الصحة العامة ف

 
النحو المحدد ف

جمة متاحة عىل الرابط التالي (  SFDPHسان فرانسيسكو )
 :بتطوير خطابات إخطار قياسية للمدارس. الير

/Schools19-COVIDhttp://www.sfdph.org/dph/ 

o عاًما   18  سن دون والشباب األطفال - قرب عن المخالطي    استشارة 

o البالغي    - قرب عن المخالطي    استشارة  

o عاًما  18  دون  والشباب لألطفال - لمرض  التعرض بشأن عامة استشارة 

o البالغي    — للمرض  التعرض بشأن عامة استشارة 

o  وس  لحالة التعرض بسبب الصحي  بالحجر  المدرسة  عضو  إخطار    (COVID-19)  المستجد  كورونا   في 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx

