
دستورالعمل تصمیم گیری در خصوص عالیم دانش آموز

مواجھھ با یک فرد مبتال بھ COVID-19؟

 عالمت کم خطر  1

 
بازگشت بھ مدرسھ 24 ساعت 

بعد از رفع عالیم (بدون استفاده 
از داروھای تب بر).

عالیم کم خطر  ≥2
پر خطر یا 1 عالمت 

ارزیابی توسط ارائھ دھنده 
مراقبت پزشکی

ارائھ دھنده مراقبت پزشکی تشخیص جایگزین 
عالیم را تایید می کند. 

یادداشت ارائھ دھنده باید در پرونده موجود باشد.
SARS-CoV-2 PCR تایید شده

یا تست آنتی ژن نیاز نیست

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

بدون ویزیت ارائھ دھنده یا تست

 SARS-CoV-2 PCR
یا تست آنتی ژن تایید شده منفی 

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

بازگشت بھ مدرسھ بعد از 10 روز از شروع عالیم و در 
صورتی کھ بدون استفاده از تب بر بھ مدت 24 ساعت تب 

نداشتھ باشد و دیگر عالیم COVID رو بھ بھبود باشد. 
قرنطینھ افرادی کھ در تماس نزدیک با مبتالیان قطعی بوده اند. 

اگر سوالی دارید با HCA تماس بگیرید.

خیر

1

2

3

بلھ

بھ منزل بفرستید

بھ منزل بفرستید
توقف

توقف

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 می باشد.

این جزوه برای انعکاس تغییرات مربوط بھ تاثیر بیماری بر روی کودکان و نوجوانان بھ روز می شود (2021-27-08) .

پر خطر: عالیم پرچم قرمزکم خطر: عالیم عمومی

سرفھ

مشکل در تنفس

از دست دادن حس بویایی/چشایی

(F 100.4≤) تب

احتقان یا آبریزش بینی

حالت تھوع/استفراغ/اسھال

گلودرد

سردرد

خستگی/درد 
ماھیچھ یا بدن

?

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

واکسینھ شده یا ابتال بھ COVID ظرف 90 روز

ھر گونھ عالمتی 1

بدون عالمت 2

نیازی بھ قرنطینھ نیست
نیازی نیست تست بدھید*

عالیم خود را بھ مدت 14 روز 
تحت نظر داشتھ باشید

واکسینھ نشده

استفاده از ماسک (بھ خوبی صورت را پوشش دھد و بھ درستی استفاده شود)
ھم برای فرد مبتال و ھم فرد قرار گرفتھ در معرض ویروس 1

عدم استفاده از ماسک در
فرد مبتال یا فرد قرار گرفتھ در معرض ویروس 2

قرنطینھ اصالح شده:

بدون عالمت 1

  COVID  می تواند بعد از گذشت 7 روز از آزمایش منفی
کھ پس از روز 5 قرار گرفتن در معرض ویروس گرفتھ 

شده است، بھ مدرسھ برگردد
در صورت عدم انجام آزمایش، بھ مدت 10 روز از 

منزل بھ مدرسھ
بعد از بازگشت بھ مدرسھ، بھ مدت 14 روز در محیط 

داخلی و بیرونی از ماسک استفاده شود
بھ مدت 14 روز از آخرین مواجھ با ویروس در ھیچ فعالیت فوق 
برنامھای، از جملھ ورزشی، در مدرسھ یا در اجتماع شرکت نکند. 

دانش آموز قرار گرفتھ در معرض ویروس میتواند در تمام 
اجزای آموزشی مورد نیاز مدرسھ شرکت کند، بھ جز فعالیتھایی 

کھ نمیتوان در آنھا از ماسک استفاده کرد.

پیشرفت عالیم 2

(در فاصلھ 6 فوتی بھ مدت >15 دقیقھ در دوره 24 ساعتھ، صرف نظر از پوشیدن ماسک)

بدون عالمت

عالیم1

2

قرنطینھ بھ مدت 10 روز صرف نظر
از نتیجھ تست

شروع کنید 
خدمات پزشکی دریافت کنید

*توصیھ CDC* این است کھ بین روز 3 تا 5 تست دھید

قرنطینھ بھ مدت 10 روز صرف 
نظر از نتیجھ تست

شروع کنید 
خدمات پزشکی دریافت کنید

می تواند حضوری در مدرسھ شرکت کند
باید در محیط داخلی و بیرونی از ماسک استفاده کند

در 10 روز اول 2   بار در ھفتھ با فاصلھ زمانی حداقل 
3 روز تست دھد

بھ مدت 14 روز از آخرین مواجھ با ویروس در ھیچ 
فعالیت فوق برنامھای، از جملھ ورزشی، در مدرسھ یا 

در اجتماع شرکت نکند. دانش آموز قرار گرفتھ در 
معرض ویروس میتواند در تمام اجزای آموزشی مورد 
نیاز مدرسھ شرکت کند، بھ جز فعالیتھایی کھ نمیتوان 

در آنھا از ماسک استفاده کرد.
در صورت عدم انجام آزمایش، بھ مدت 10 روز 

از منزل بھ مدرسھ

قرنطینھ خانگی:



 های رایج ها و پاسخ پرسش

 

 های صورت پوشش
 کند؟کماکان به استفاده عمومی از ماسک در مدارس توصیه می  AAPپرسش. چرا 

 و باز نگهداشتن مدارس و اینکه کودکان بتوانند در مدارس شرکت کنند  COVIDبرای کاهش انتقال  .1
 بزرگساالن شیوع پیدا کنند تر از قبل در بین کودکان، نوجوانان و قادر هستند راحت COVIDهای جدید جهش .2
 نیستند  COVIDبرای حفاظت از کودکان واکسینه نشده، که هنوز واجد شرایط واکسینه شدن در مقابل  .3
 اند های استفاده از ماسک روی افرادی که هنوز واکسینه نشده دشواری در نظارت یا اجرای سیاست .4

 کنید؟ میرا توصیه  COVIDپرسش. آیا شما واکسینه شدن علیه 
A. آموزان واجد شرایط واکسن کنیم که تمامی دانش پاسخ. ما به شدت توصیه میCOVID  کنند را دریافت 

 پرسش. چه زمانی کودک باید در مدرسه از ماسک استفاده کند؟
A.   براساسCDC    وCDPH  ، د. در محیط بیرونی  صرف نظر از واکسینه شدن یا واکسینه نشدن، باید در محیط سر پوشیده از ماسک استفاده شو

تواند  نیازی به استفاده از ماسک نیست. براساس دستورالعمل تصمیم گیری در خصوص عالیم دانش آموز، »قرار گرفتن در معرض ویروس« می
 در محیط داخلی یا بیرونی انجام شود.   

 پرسش. چه زمانی کارکنان باید در مدرسه از ماسک استفاده کنند؟ 
A.  های داخلی مدرسه از ماسک استفاده کنند، صرفنظر از اینکه دانش آموزی اند یا خیر، باید همیشه در محیطاینکه واکسینه شده معلمان، صرفنظر از

 در مدرسه حضور داشته باشد یا نه. 
 فاصله اجتماعی

 پرسش. آیا کماکان باید فاصله گذاری اجتماعی را در مدارس اجرا کنیم؟ 
A.   پاسخ. در دستورالعملK-12   با استفاده از ماسک نیازی به رعایت هیچ گونه فاصله فیزیکی نیست، حتی در سرویس حمل و نقل مدرسه.  در

فاصله   COVIDشود، مانند زمان خوردن میان وعده، نهار یا زنگ تفریح، تا حد امکان برای کاهش انتقال  هایی که از ماسک استفاده نمی زمان
 عایت شود.   اجتماعی ر

 توصیه های عمومی سالمت و تست غربالگری 
 پرسش. چگونه یک غربالگر سالمت می داند که یک دانش آموز با عالئم جزئی باید به خانه فرستاده شود؟

A.  دستورالعمل تصمیم گیری در خصوص عالیم دانش آموز مراجعه کنید 2021پاسخ. به نسخه به روز شده 
B.  زمان تصمیم گیری در خصوص فرستادن دانش آموز دارای عالیم مالحظاتی که باید درCOVID   :به منزل، در نظر گرفته شوند 

 ؟ IBSمشترک باشد، مثالً آلرژی، آسم، دیابت، یا  COVIDای داشته است که عالیمش با عالیم آیا دانش آموز از قبل بیماری  •

 او منفی باشد؟  COVID مادر سرما خوردگی داشته باشد اما تست های دیگر قرار داشته است، مثالً آیا کودک در مواجهه با بیماری  •

دقیقه    15افتد؟ اگر دلیل سرفه یک بیماری دیگر باشد و بیش از  کند آیا این سرفه مداوم است یا به ندرت اتفاق میاگر دانش آموز سرفه می •
 تداوم نداشته باشد، به دانش آموز اجازه دهید استراحت کند.  

شود و تاثیری بر توانایی او در استفاده از ماسک ندارد، اجازه دهید  عالیم دانش آموز )مانند، آبریزش یا احتقان بینی( به ندرت مشاهده می اگر   •
  در مدرسه بماند. اگر عالیم بدتر شد و بر توانایی کودک در استفاده از ماسک تاثیر داشت، کودک باید به منزل فرستاده شود.

 ها/ تحقیق و بررسیردیابی تماسگزارش مورد/  
 ها مسئول است؟ پرسش. آیا مدرسه در قبال گزارش مورد و ردیابی تماس 

A. با رعایت قوانین حفظ حریم خصوصی به محض تشخیص موارد  . مدارس ملزم هستند  پاسخCOVID    آن را به اداره بهداشت عمومی محلی خود
فوت، با ماسک   6های نزدیک ادامه دهند )فاصله کمتر از  برای تماس  مناطق باید به انجام ردیابی تماس(.   2500، بخش  17اطالع دهند )موضوع  
    محیط داخلی یا بیرونی. دقیقه تماس( در 15یا بدون ماسک، با < 

 های قرنطینه و جداسازی )به دستورالعمل تصمیم گیری در خصوص عالیم دانش آموز مراجعه کنید(توصیه 
 قابل قبول هستند؟ COVIDهای غربالگری کدامین تست  .پرسش

A.  هر گونه تست غربالگری تایید شده توسطFDA شود.مورد قبول در نظر گرفته می 
 مبتال باشد و ناقل باشد، چه؟  COVIDاز اعضای خانواده یا افراد نزدیک در منزل به پرسش. اگر یکی 

A. شود که فرد دیگر تماس نزدیکی با  ای در نظر گرفته می . »آخرین مواجهه با ویروس« به عنوان نقطهپاسخCOVID    + فردی که از نظر بالینی
تماس نزدیک   روز از زمان تست مثبت افراد بدون عالمت(  14شروع عالیم یا  روز از    10)ساعت    24دقیقه در    15دارای عالیم است به مدت  

 نداشته است، صرف نظر از پوشیدن و یا نپوشیدن ماسک. 
 های مربوط به بهداشت دست: توصیه 

 رود؟ ها یک استراتژی ضروری برای کاهش انتشار ویروس به شمار میشستن دست   هنوزپرسش. آیا  
ها اقدام کنید، به خصوص قبل و بعد از خوردن غذا، بعد از استفاده از توالت، بعد  بله!  لطفاً در طول روز نسبت به آموزش و تشویق به شستن دست .1

 رآوردن دستکش.  از جابجایی زباله، استفاده از تجهیزات زمین بازی، یا د
 های مربوط به تمیزکاری توصیه 

 پرسش. برای ایمن نگهداشتن دانش آموزان و محیط مدرسه، هر چند وقت یکبار سطوح داخلی باید تمیز شوند؟ 
A. های درس و تجهیزات  های احتمالی روی سطوح تمیز کردن کالسبرای حذف ویروسP.E.  باشد.  سطوحی اشتراکی اغلب یک بار در روز کافی می

، آبکشی شوند و ضدعفونی گردند. از مواد شوینده توصیه شده استفاده کنید )لیست شوند که با غذا در تماس هستند باید قبل از بعد از غذا شسته  
COVID   .)آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده را ببینید 

 تایید واکسیناسیون 
 را پیگیری کنند؟  COVIDپرسش. آیا مدارس باید واکسینه علیه 

A.  پاسخ. مدارس باید سوابق واکسیناسیون دانش آموزان، از جملهCOVID 105قوانین ایالت کالیفرنیا )قانون بهداشت و سالمت، بخش  را براساس ،
pt. 2، Ch. 1 .نگهداری نمایند ) 

های مهم مربوط  های ایمنی خود را تنظیم کرده و به اشتراک بگذارید، انتظارات، دستورالعمل ها و پیامدهای عدم پایبندی به پروتکلبرنامه  ایمنی مدارس:  هایطرح 
و انجام برای گزارش موارد    COVIDها را مشخص کنید )پرسنل غربالگری سالمت، کارکنان خدمات غذا، رابط  ها و مسئولیت را مشخص نمایید. نقش   COVIDبه  

ها را اصالح ردیابی تماس، نظارت بر نهار برای به حداکثر رسانی فاصله گذاری اجتماعی، و کارکنان ناظر بر تمیز کاری و ضدعفونی(. در صورت لزوم طرح
 و به روز کنید. 
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