
LYNN PUBLIC SCHOOLS 

  COVID-19االستجابة لسيناريوهات 
 0202/0201السنة الدراسية 

 حمى, نزلة برد أو قشعريرة 

 )السعال )ليس بسبب آخر معروف ، مثل السعال المزمن 

 صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس 

 فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم 

 التهاب الحلق 

 الصداع عندما يترافق مع أعراض أخرى 

 آالم في العضالت / الجسم 

 الغثيان والقيء أو اإلسهال 

 التعب عندما يترافق مع أعراض أخرى 

 احتقان األنف أو سيالنه عندما يترافق مع أعراض أخرى 

 

 

  

 إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية

  ساعة  02أيام على األقل وحتى مرور  12ابق في المنزل لمدة

 على األقل بدون حمى وتحسن في األعراض األخرى

 راقب األعراض 

 االمتثال لمجلس الصحة المحلي 

 إخطار ممرضة المدرسة واألشخاص التي اختلطت بهم 

 إذا كانت نتيجة االختبار سلبية

ساعة  02قد يعود إلى المدرسة عندما يكون خال من األعراض لمدة 

 )بدون دواء(

 رفض االختبار

 ابق في المنزل في الحجر الصحي لمدة 

 DLT   -0202ديسمبر 

 Lynnومجلس   (DESE)التي وضعتها إدارة التعليم االبتدائي والثانوي   COVID-19العامة اإلرشادات المتعلقة ب  Lynnستتبع مدارس 

 للصحة. يرجى العلم أن هذه اإلرشادات عرضة للتغيير.

ويجب أن يقوم بعزل نفسه في المنزل  COVID-19أي شخص يعاني من أحد األعراض التالية يجب أن يخضع الختبار 

 وينتظر نتائج االختبار

 ال تأتي الى المدرسة إن كنت تعاني من أحد هذه األعراض

 األشخاص المختلط بهم:

، فيجب عليه إخطار ممرضة المدرسة ، ويجب  COVID-19إذا كان الطالب أو الموظف على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بـ 

 خضوعه لالختبار ويجب عليه الحجر الصحي الذاتي )البقاء في المنزل(. يرجى إرسال نتائج االختبار إلى ممرضة المدرسة.

 السفر:

يجب على أي شخص يسافر إلى والية عالية الخطورة بالنسبة لتفشي الفايروس أو خارج البالد أن يقدم لممرضة المدرسة نسخة من اختبار 

COVID-19  ساعة من العودة أو في غضون يومين بعد عودتهم إلى  20السلبي الذي تم إجراؤه في غضونMassachusetts يجب .

 على الفرد الحجر الصحي الذاتي أثناء انتظار النتائج.

 .يمكنك أيًضا مراجعة ممرضة مدرستك للحصول على المعلومات الحالية. mass.govيتم تحديث الواليات عاليي الخطورة أسبوعيا من خالل الموقع 
 

  

 
ي ماساتشوستس) السفرترتيبات / COVID-19لسيناريوهات بروتوكوالت لالستجابة التوجيه الكامل: 

 
  (MAف

 الحالية COVID-19مواقع اختبارات مواقع االختبارات الحالية: 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
https://cityoflynn.net/covid19/resources.shtml#gpm1_2

