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LYNN PUBLIC SCHOOLS 
 19-مواجهة السيناريوهات الخاصة بفيروس كوفيد

 2021/2022العام الدراسي 
 

(، إدارة التعليم DPHالموضوعة من قبل إدارة الصحة العامة ) 19-بإتباع ارشادات فيروس كوفيدLynn Public Schools  سوف تقوم

 العلم بأن تلك اإلرشادات عرضة للتغيير.. يرجى Lynn( وهيئة الصحة في DESEاإلبتدائي والثانوي )

عزل نفسه في المنزل أثناء أن يو 19-يجب على أي فرد يعاني من األعراض التالية أن يخضع الختبار فيروس كوفيد

 انتظار نتائج اإلختبار

 غير مسموح أن تأتي إلى المدرسة وأنت تعاني من أي أعراض

 ( رجفة أو قشعريرة فهرنهايت °100حمى ،)أو أعلى 

  صعوبة في التنفس أو ضيق تنفس 

 فقدان لحاسة التذوق أو الشم بشكل حديث 

 آالم بالعضالت أو بالجسد 

  سبا  معروفة خخر،، مثل سعال مممن(أل نتيجة)ليس سعال 

  حينما يكون بالتزامن مع أعراض أخرىالتهاب الحلق 

  مع خعراض خخر،حينما يكون بالتمامن غثيان، قيء خو إسهال 

  حينما يكون بالتمامن مع خعراض خخر،صداع بالرخس 

  حينما يكون بالتمامن مع خعراض خخر،إرهاق عام 

  كون حينما ي، مثل الحساسية( خخر، سبا  معروفةأل نتيجة)ليس احتقان باألنف خو سيالن األنف

 بالتمامن مع خعراض خخر،

 التواصل المباشر:

، يج  عليه البقاء بالمنمل مع 19-الموظفين لتواصل مباشر مع شخص ما يحمل نتيجة إيجابية لفيروس كوفيدإذا تعرض طال  خو فرد من 

 إخطار تمريض المدرسة في خقر  وقت ممكن للحصول على المميد من التعليمات.

 

 السفر:

خن يلمموا مناملهم مع إخطار تمريض  19-ينبغي على األفراد المسافرين إلى خارج الوالية والغير ملقحين بالتطعيم ضد فيروس كوفيد

 المدرسة للحصول على المميد من التعليمات.

 

 

  desktop.html-https://www.doe.mass.edu/covid19/on :19-لفيروس كوفيد إدارة التعليم اإلبتدائي والثانوي DESE إرشادات

  travel-19-details/covid-https://www.mass.gov/infoالسفر: 

  https://cityoflynn.net/covid19/testing.shtml  :فيروس كوفيدإختبار مواقع 

  http://www.lynnma.gov/covid19/vaccine.shtml مواقع تلقي التطعيم: 

 إذا كانت نتيجة اإلختبار إيجابية

 حسن ل وحتى تخيام على األق 10منمل لمدة ابقى في ال

ساعة دون  24األعراض مع عدم وجود حمى لمدة 

 تعاطي األدوية المخفضة لدرجات الحرارة

 قم بمتابعة األعراض 
 قم باتباع هيئة الصحة المحلية 
  خخطر تمريض المدرسة وجهات التواصل الشخصية

 المقربة 

 إذا كانت نتيجة اإلختبار سلبية

مع عدم وجود يمكنك العودة إلى المدرسة عند تحسن األعراض 

 ساعة دون خدوية عالجية 24حمى لمدة 

 رفض اإلختبار

خيام من العمل من بداية  10يمكنك العودة إلى المدرسة بعد 
ظهور األعراض بشرط تحسن األعراض وموال الحمى لمدة 

 ساعة دون خدوية عالجية 24
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