
دستورالعمل تصمیم گیری در خصوص عالیم دانش آموز
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بلھ

بھ منزل بفرستید

بھ منزل بفرستید

For more detailed guidance, see the California Department of Public Health: 
https://www.cdph.ca.gov/

 پر خطر: عالیم پرچم قرمز

 سردرد

 خستگی/درد 
ماھیچھ یا بدن

مواجھھ با یک فرد مبتال بھ COVID-19؟

بدون عالیم

بدون عالیم 

بدون عالیم

 عالیم***

2

**https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%
20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22 

خیر1  عالئم کم  خطر
بازگشت بھ مدرسھ بعد از گذشت 24 

ساعت از قطع تب و در صورت بھبود 
عالیم

 نتایج ارزیابی صورت گرفتھ 
از سوی ارائھ دھنده خدمات مراقبت 

پزشکی را بررسی کنید.   

2≤ عالئم کم خطر  یا 1 

عالمت  پر خطر   

بازگشت بھ مدرسھ بعد از گذشت 24 ساعت از
 قطع تب و در صورت بھبود عالیم 

بازگشت بھ مدرسھ بعد از گذشت 24 ساعت از
 قطع تب و در صورت بھبود عالیم 

ارائھ دھنده خدمات مراقبت پزشکی، تشخیص 
جایگزین برای عالیم بروز یافتھ را تایید میکند. 

نسخھ یک مرکز مراقبت پزشکی باید در پرونده فرد 
تایید شده  SARS-CoV-2 PCR  ثبت گردد. تست

یا تست آنتی ژن نیاز نیست.

* تست آنتی ژن ترجیح داده می شود

دانش آموز با نتیجھ تست مثبت می تواند از قرنطینھ بیرون بیاید 
اگر:

  SARS-CoV-2 PCR  نتیجھ مثبت  تایید شده
یا آنتی ژن تایید شده

 در فاصلھ 6 فوتی بھ مدت 15< دقیقھ در یک دوره 24 ساعتھ، صرف نظر از استفاده از ماسک 

1 وضعیت فرد واکسینھ شده مشخص است و یا ظرف 90 روز بھ COVID   مبتال شده است. 

توقف

توقف

روز از تاریخ شروع عالیم قرنطینھ بھ مدت  5
با تست منفی* یا پس از  5روز از بروز آخرین عالئم می تواند بھ

مدرسھ بازگردد.
 در صورت عدم انجام تست*، قرنطینھ بھ مدت 10 روز. 

پس از بازگشت بھ مدرسھ، بھ مدت  10 روز از شروع عالیم، در 
داخل و خارج از منزل از ماسک استفاده شود.

1      ***عالیم

        ***≥2 عالئم کم خطر
یا 1 عالمت پرخطر

برای 1 عالمت کم خطر بعد از 24 ساعت با 
بھبود عالیم و انجام قرنطینھ کامل می تواند بھ 

مدرسھ بازگردد.  
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* تست آنتی ژن ترجیح داده می شود

وضعیت واکسن بھ روز نیست**
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%** 
20booster:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22

بدون قرنطینھ 
ً کنترل کنید.   تا 14 روز، عالیم را مرتبا

بھ پروتکل ھای اعالم شده در خصوص استفاده از ماسک پایبند باشید.

1

اگر تست* در روز پنجم/بعد از روز پنجم منفی باشد، 
ممکن است در روز 6 پس از آخرین مواجھھ بھ فعالیت ھای 

فوق برنامھ بازگردد.
اگر ھیچ تستی* انجام نشود، ممکن است بھ فعالیت ھای فوق 

برنامھ بازگردد در یا پس از روز یازدھم از آخرین مواجھھ.

* تست آنتی ژن ترجیح داده می شود
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1

بدون پوشش ماسک در ھر دو فرد 
مبتال شده و در معرض ابتال

***≥2 عالمت کم خطر یا 
1 عالمت پرخطر 

برای 1 عالمت کم خطر و بعد از 24 
ساعت ھمراه با بھبود عالیم و قرنطینھ 

کامل می تواند بھ مدرسھ بازگردد 

شما تحت شرایط زیر می توانید از  قرنطینھ بیرون بیایید

حداقل 5 روز از شروع عالیم گذشتھ باشد و 
حداقل 24 ساعت و بدون استفاده از داروھای کاھش دھنده ، 

تب نداشتھ باشید و  
بھ جز از دست دادن حس چشایی و بویایی، سایر عالیم نیز 

بھبود یافتھ باشند و  
نتیجھ تست COVID-19* در روز پنجم یا بعد از شروع 

عالیم منفی باشد، اگر  تست منفی نباشد  قرنطینھ برای 10
روز از زمان شروع عالیم ضروری است 

ممکن است بعد از روز 5 )روز 6( پس از یک تست منفی کھ 
در یا بعد از روز 5 از آخرین مواجھھ بھ دست آمده است، بھ 

مدرسھ بازگردد.
می تواند بھ مدرسھ بازگردد.

ھمیشھ در داخل اماکن سربستھ از ماسک استفاده کنید.
10 روز بعد از بروز عالئم ، در خارج از منزل و در اطراف 

دیگران ماسک بزنید. در صورت عدم انجام تست، 10 روز در 
خانھ بمانید . 

اگر تست* در/بعد از روز پنجم (روز 6) منفی باشد، در روز 
ششم از بروز آخرین عالئم می توانید بھ فعالیت ھای عادی 

خود بازگردید.  
اگر تستی انجام نشود، در روز یا پس از روز یازدھم از بروز 

آخرین عالئم می توانید بھ فعالیتھای عادی خود بازگردید. 

* تست آنتی ژن ترجیح داده می شود

این الگوی مراقبتی برای کمک بھ پرسنل مدارس طراحی شده است و قرار نیست کھ جایگزین توصیھ ھای پزشکان شود یا پروتکلی 
برای تمامی بیماران با شرایط خاص شود.  

تشخیص و درمان باید تحت نظارت دقیق ارائھ دھندگان خدمات پزشکی از جملھ پرستاران مدارس انجام شود. 
این دستورالعمل مبتنی بر شواھد کنونی و داده ھای موجود در حین انتشار آن میباشد. 

بھ روز رسانی ھا برای انعکاس تغییرات مربوط بھ تاثیر این بیماری بر روی کودکان و نوجوانان ارائھ شده 
است (01.09.2022)

کم خطر: عالیم عمومی 

 سرفھ 

 مشکل در تنفس

از دست دادن حس بویایی/چشایی
🌼

😕
?

�� احتقان/آبریزش بینی�� 
�� حالت تھوع/استفراغ/اسھال�� 

گلودرد (F 100.4≤) تب

15> دقیقھ در یک دوره 24 ساعتھ (صرف نظر از  در 6 فوتی یک فرد مبتال بھ  COVID + و یا بھ مدت 
اینکھ ماسک داشتھ باشید یا خیر و اینکھ در فضای داخلی باشد یا بیرونی) در تماس با فرد دارای عالیم

نتیجھ مثبت  تایید شده  SARS-CoV-2 PCR  یا آنتی ژن 
تایید شده

 یا
یک فرد بدون ویزیت یا تست از سوی ارائھ دھنده خدمات 

درمانی

 حداقل 5 روز از شروع عالیم / آزمایش مثبت آن گذشتھ است (اگر بدون 
عالئم) و

حداقل 24 ساعت از رفع تب بدون استفاده از داروھای کاھش دھنده تب 
گذشتھ است و

عالئم دیگر بھ جز از دست دادن چشایی/بویایی بھبود یافتھ اند،
تست COVID-19 در روز پنجم یا بعد از شروع عالئم منفی است/تست 

مثبت (در صورت نداشتن عالیم)

پوشش صورت (مناسب و استفاده صحیح)1
در ھر دو فرد مبتال شده و در معرض ابتال

ر: می تواند بھ مدرسھ برود اگ 
 ھمیشھ و در اماکن سر بستھ از ماسک استفاده می کنید.

تا 10 روز از آخرین تماس با فرد مبتال و زمانی کھ در کنار 
دیگران ھستید از ماسک استفاده کنید 

تست منفی 5 روز پس از آخرین تماس با فرد مبتال. در صورت 
عدم انجام آزمایش، باید برای 10 روز کامل قرنطینھ شوید.

عالیم *** گسترش می یابند 2
***≥2 عالمت کم خطر یا

1 عالمت پرخطر

برای 1 عالمت کم خطر و بعد از 24 
ساعت ھمراه با بھبود عالیم و قرنطینھ 

کامل می تواند بھ مدرسھ بازگردد 

خیر




