دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص ﻋﻼﯾم داﻧش آﻣوز
ﮐم ﺧطر :ﻋﻼﯾم ﻋﻣوﻣﯽ

🤧
🤢

ﭘر ﺧطر :ﻋﻼﯾم ﭘرﭼم ﻗرﻣز

ﺗب )≤(F 100.4

اﺣﺗﻘﺎن/آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ

ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع/اﺳﺗﻔراغ/اﺳﮭﺎل

🤕
😯

ﮔﻠودرد

ﺳرﻓﮫ

ﺳردرد

ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس

ﺧﺳﺗﮕﯽ/درد
ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﯾﺎ ﺑدن

ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ COVID-19؟

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

ﺧﯾر

ﺗوﻗف

ﺧﯾر 1ﻋﻼﺋم ﮐم ﺧطر

اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﻋﻼﯾم ﺑروز ﯾﺎﻓﺗﮫ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﺳﺧﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾد در ﭘروﻧده ﻓرد
ﺛﺑت ﮔردد .ﺗﺳت  SARS-CoV-2 PCRﺗﺎﯾﯾد ﺷده
ﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت.

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

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده  SARS-CoV-2 PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽ ژن
 3ﺗﺎﯾﯾد ﺷده
ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻓرد ﺑدون وﯾزﯾت ﯾﺎ ﺗﺳت از ﺳوی اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ

* ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود

ﺑﻠﮫ

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

ﺗوﻗف

ﻋﻼﻣت ﭘر ﺧطر

از دﺳت دادن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ/ﭼﺷﺎﯾﯽ

24

ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑﻔرﺳﺗﯾد

 ≥2ﻋﻼﺋم ﮐم ﺧطر ﯾﺎ 1

1

😕

?

🌼

ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
از ﺳوی اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت
ﭘزﺷﮑﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑﻔرﺳﺗﯾد

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

ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﻌد از ﮔذﺷت  24ﺳﺎﻋت از
ﻗطﻊ ﺗب و در ﺻورت ﺑﮭﺑود ﻋﻼﯾم
داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد
اﮔر:
ﺣداﻗل  5روز از ﺷروع ﻋﻼﯾم  /آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت آن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت )اﮔر ﺑدون
ﻋﻼﺋم( و
ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت از رﻓﻊ ﺗب ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﮐﺎھش دھﻧده ﺗب
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و
ﻋﻼﺋم دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟز از دﺳت دادن ﭼﺷﺎﯾﯽ/ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد،
ﺗﺳت  COVID-19در روز ﭘﻧﺟم ﯾﺎ ﺑﻌد از ﺷروع ﻋﻼﺋم ﻣﻧﻔﯽ اﺳت/ﺗﺳت
ﻣﺛﺑت )در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﻋﻼﯾم(

در ﻓﺎﺻﻟﮫ  6ﻓوﺗﯽ ﺑﮫ ﻣدت  >15دﻗﯾﻘﮫ در ﯾﮏ دوره  24ﺳﺎﻋﺗﮫ ،ﺻرف ﻧظر از اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
 1وﺿﻌﯾت ﻓرد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﻣﺷﺧص اﺳت و ﯾﺎ ظرف  90روز ﺑﮫ  COVIDﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت.
**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

1

***ﻋﻼﯾم
***≤ 2ﻋﻼﺋم ﮐم ﺧطر
ﯾﺎ  1ﻋﻼﻣت ﭘرﺧطر
ﺑرای  1ﻋﻼﻣت ﮐم ﺧطر ﺑﻌد از  24ﺳﺎﻋت ﺑﺎ
ﺑﮭﺑود ﻋﻼﯾم و اﻧﺟﺎم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد.

2

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدت  5روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﻋﻼﯾم
ﺑﺎ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ* ﯾﺎ ﭘس از 5روز از ﺑروز آﺧرﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد.
در ﺻورت ﻋدم اﻧﺟﺎم ﺗﺳت* ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدت  10روز.
ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻣدت  10روز از ﺷروع ﻋﻼﯾم ،در
داﺧل و ﺧﺎرج از ﻣﻧزل از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

ﺑدون ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺗﺎ  14روز ،ﻋﻼﯾم را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﭘروﺗﮑل ھﺎی اﻋﻼم ﺷده در ﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑدون ﻋﻼﯾم

* ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯾﺷود

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

ﭘوﺷش ﺻورت )ﻣﻧﺎﺳب و اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ(
1
در ھر دو ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و در ﻣﻌرض اﺑﺗﻼ
1

2

ﺑدون ﻋﻼﯾم

ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود اﮔ ر:
ھﻣﯾﺷﮫ و در اﻣﺎﮐن ﺳر ﺑﺳﺗﮫ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺗﺎ  10روز از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر
دﯾﮕران ھﺳﺗﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ  5روز ﭘس از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ .در ﺻورت
ﻋدم اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ،ﺑﺎﯾد ﺑرای  10روز ﮐﺎﻣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد.

ﻋﻼﯾم *** ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد
***≤ 2ﻋﻼﻣت ﮐم ﺧطر ﯾﺎ
 1ﻋﻼﻣت ﭘرﺧطر
ﺑرای  1ﻋﻼﻣت ﮐم ﺧطر و ﺑﻌد از 24
ﺳﺎﻋت ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﻋﻼﯾم و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد

اﮔر ﺗﺳت* در روز ﭘﻧﺟم/ﺑﻌد از روز ﭘﻧﺟم ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﻣﮑن اﺳت در روز  6ﭘس از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮔردد.
اﮔر ھﯾﭻ ﺗﺳﺗﯽ* اﻧﺟﺎم ﻧﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓوق
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮔردد در ﯾﺎ ﭘس از روز ﯾﺎزدھم از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ.

* ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود
 2ﺑدون ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ در ھر دو ﻓرد
ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و در ﻣﻌرض اﺑﺗﻼ
1

ﻋﻼﯾم***

***≤ 2ﻋﻼﻣت ﮐم ﺧطر ﯾﺎ
 1ﻋﻼﻣت ﭘرﺧطر
ﺑرای  1ﻋﻼﻣت ﮐم ﺧطر و ﺑﻌد از 24
ﺳﺎﻋت ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﻋﻼﯾم و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد

2

ﺑدون ﻋﻼﯾم

* ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود

ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾد
ﺣداﻗل  5روز از ﺷروع ﻋﻼﯾم ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت و ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﮐﺎھش دھﻧده ،
ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و
ﺑﮫ ﺟز از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ و ﺑوﯾﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﯾر ﻋﻼﯾم ﻧﯾز
ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت  *COVID-19در روز ﭘﻧﺟم ﯾﺎ ﺑﻌد از ﺷروع
ﻋﻼﯾم ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑرای 10
روز از زﻣﺎن ﺷروع ﻋﻼﯾم ﺿروری اﺳت

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌد از روز ( 5روز  )6ﭘس از ﯾﮏ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ
در ﯾﺎ ﺑﻌد از روز  5از آﺧرﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت ،ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد.
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔردد.
ھﻣﯾﺷﮫ در داﺧل اﻣﺎﮐن ﺳرﺑﺳﺗﮫ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 10روز ﺑﻌد از ﺑروز ﻋﻼﺋم  ،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  (6ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،در روز
ﺷﺷم از ﺑروز آﺧرﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎدی
ﺧود ﺑﺎزﮔردﯾد.
اﮔر ﺗﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﺷود ،در روز ﯾﺎ ﭘس از روز ﯾﺎزدھم از ﺑروز
آﺧرﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻋﺎدی ﺧود ﺑﺎزﮔردﯾد.

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

