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ما الذي تحتاج لمعرفته عن كوفيد-19
الحفاظ على صحة وسلامة موظفي مدارس مقاطعة جيلفورد 
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المهمة 
سيتخرج طلاب مقاطعة جيلفورد كمواطنين
مسؤولين مستعدين للنجاح في التعليم العالي ،
أو في المهنة التي يختارونها. *
*This mission w as adopted by the Guilford County Board of Education on December 12, 2000.


الرؤية  
تحويل التعلم ونتائج الحياة لـ
جميع الأطفال
جدول الأعمال
ما تحتاج لمعرفته عن كوفيد -19
• تحديد أعراض كوفيد-19  
•	احمي نفسك
• امنع الانتشار
•	السرية
• بناء الجاهزية 
•  إجراءات صحة الطالب
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تذكيرات السلامة بالمدرسة 

التعاون لتحقيق السلامة
اجتمع مع فريق تحقيق السلامة
	اطلع على توجيهات مركز السيطرة على الأمراض و منع انتشارها
	 "https://gcsnccom-my.sharepoint.com/personal/ksebir_gcsnc_com/Documents/Reconnect reopen stay safe translation/اذهب إلى الموقع:  https:/files.nc.gov/covid/documents/guidance/Strong-Schools-NC-Public-Health- Toolkit.pdf"اذهب إلى الموقع:  https://files.nc.gov/covid/documents/guidance/Strong-Schools-NC-Public-Health- Toolkit.pdf
	التزم بوثائق مدارس مقاطعة جيلفورد
	تقديم تحدثيات للموظفين و الآباء / و الأولياء بانتظام  

السلامة داخل المبنى  
ارتداء بطاقة العمل 
 استخدم مفتاح فاب في كل مرة للدخول للمبنى
 دخول المباني بين الساعة 6 صباحًا و 11 مساءً
 اتصل برقم الصيانة في حالات الطوارئ إذا أغلقت نفسك أو أطلقت المنبه
 لا يزال الوصول متاحًا إلى خط المعلومات المجهول حتى أكتوبfile_14.png
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	ركيف ينتشر فيروس كوفيد-19

•  يُعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق من شخص لآخر
• الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق ببعضهم البعض (على بعد حوالي 6 أقدام)
• عن طريق الرذاذ التنفسي الذي ينتج عند الشخص المصاب
السعال أو العطس أو التحدث
• يمكن أن تهبط هذه القطرات في أفواه أو أنوف الأشخاص
قريبة أو ربما يتم استنشاقها في الرئتين
• قد ينتشر كوفيد-19 عن طريق أشخاص لا يظهرون
الأعراض
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ما هي أعراض كوفيد-16؟
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الأعراض
	 حرارة و قشعريرة
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	سعال
	ضيق و صعوبة بالتنفس
	تعب
	آلام بالعضلات و تعب
	آلام بالرأس
	فقدان حديث بحاسة التذوق و الشو
	ألام بالحنجرة
	اختقان أو سيلان بالأنف
	دوخة و اقياء
	اسهال 
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كيف استطيع 
حماية نفسي ؟
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ما الذي يمكنني أن فعله لمنع انتشار؟
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الوقاية
	  ارتدِ غطاء للوجه عندما لا تتمكن من ممارسة التباعد الاجتماعي

 غطِّ السعال والعطس بالمناديل الورقية ، أو قم بالسعال أو العطس في مرفقك الداخلي
	اغسل يديك بشكل متكرر لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو استخدم معقم يدين يحتوي على الكحول (60٪)
 قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر
 تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى
	تجنب لمس عينيك وأنفك و فمك 
كيف يمكنني حماية نفسي و الآخرين؟

البقاء بالمنزل:
إذا كنت مريضاً ، لديك حمى 100.4 ، ضيق في التنفس ، سعال جديد ، أو فقدان طعم جديد أو رائحة 
 إذا كان أحد أفراد أسرتك مريضًا ، أو ظهرت عليه أعراض كوفيد- 19  
 اتصل بمقدم الرعاية الأولية للحصول على إرشادات حول الاختبار وتخفيف الأعراضfile_42.png
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تجنب:
غير ممكن الحفاظ عليه المناطق المزدحمة / التجمعات الجماعية (حيث يكون التباعد الاجتماعي 6 أقدام على الأقل
	مواعيد المسرحيات
 النقل العام ، تقاسم الركوب ، أو سيارات الأجرة
	السفر 
 العاملون الزائرون / غير الأساسيين في منزلك
 الأشخاص المرضى
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كيف يمكن أن تساعدك مدارس مقاطعة جيلفورد؟

 التعاون مع مقاطعة جيلفورد للصحة العامة
اجتماع الموظفين وفرق الخدمات الطلابية مع أسبوعياً
 الانخراط في محادثات مع أطباء الأطفال حول صحة الطالب وكيفية منع انتشاره
 المشاركة في المناقشات مع الصحة العامة حول الموظفين والمجتمع وطرق مراقبة التشخيص والاختبار والوقاية

التأكد من أن الموظفين لديهم معدات الحماية الشخصية
 تم شراء أغطية الوجه والقفازات واللافتات ومعقمات الأيدي
 توزيع الكمامات التي توفرها الدولة
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كيف ستساعد مدارس مقاطعة جيلفورد بالحفاظ على سلامتكم؟

الفحوص المسبقة 
 تأكد من درجة الحرارة قبل دخول المبنى أو الحافلة (100.4).
 إجراء أسئلة الفرز قبل دخول المبنى.
	أغطية الوجه
	أغطية الوجه مطلوبة ، وسيتم توفيرها ، لجميع الموظفين في ممتلكات مدارس مقاطعة جيلفورد بما في ذلك النقل مع الاستثناءات المنصوص عليها من قبل
	 بروتوكول ارتداء وانتظار واغسل لجميع الموظفين / الطلاب.
			الزوار 
	يجب على جميع الزوار المعتمدين ارتداء غطاء الوجه عند التواجد في الممتلكات و / أو في مباني الحي ، وتقديم نموذج تصديق ، والتحقق من درجة الحرارة قبل دخول المباني.
	العودة إلى المدرسة / العمل
	 يرجى اتباع إرشادات إدارتك.

 اتصل بالموارد البشرية ، آلان هوكر ، مدير المنافع (336-370-8092) بخصوص الإجازة.
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الحماية الشخصية: الدبليوز 3
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All staff with medical exemptions due to COVID-19 are strongly encouraged to stay home. Please contact Alan Hooker in Benefits regarding required documentation from Healthcare provider.
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لا تأتي إلى العمل إذا...
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COVID-19
ايجابي  (+)


COVID-19
أعراض




COVID-19
التعرض خلال
احتكاك 
عن قرب

 لا تأتي إلى العمل إذا...
STAY HOME IF:
أجريت اختبار كوفيد-19 و تم التأكد أنه ايجابي

	حرارة 100.4
	صعوبة تنفس
	سعال حديث 
	فقدان حالي بحاسة الشم و التذوق
	CDC Link: Symptoms of Coronavirus


	تعيش من شخص لديه أعراض كوفيد-19
	تعيش مع شخص تم اختباره لكوفيد-19  و لم تظهر النتيجة 
	 تعيش مع شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية
	لقد وصلت إلى مسافة 6 أقدام من شخص مصاب لمدة 15 دقيقة أو أكثر
	كنت على مسافة 6 أقدام من شخص كانت نتيجة اختبار كوفيد -19 و لم يحصل على النتيجة
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تتبع الإحتكاك من قبل مديرية الصحة العامة و الخدمات الإنسانية بمقاطعة جيلفورد
(GCDHHS)
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يتم تتبع حالات الإحتكاك من قبل مديرية الصحة و الخدمات الإنسانية بمقاطعة جيلفورد
	تساعد الممرضات بمدارس مقاطعة جيلفورد عند يشمل   الإحتكاك مع شخص ما بالمدرسة 
	إذا تم تعريفك كشخص قريب الإحتكاك، ستتصل بك مديرية الصحة!
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الخصوصية

يتم الابلاغ بأنه من الممكن انك قد تعرضت للإحتكاك مع أحد ما مصاب بالإلتهاب  
	لا يتم تعريف اسماء أو مشاركة معلومات تعرف الشخص
	 تشارك ممرضات المدارس معلومات صحية حسب " الحاجة للمعرفة " لأسباب تتعلق بالرعاية و السلامة فقط
	تشارك الممرضات بالمدارس المعلومات المزودة من مديرية الصحة و مركز السيطرة على الأمراض و السيطرة عليها
	لا تشارك معلومات صحية للطلاب أو الزملاء



تكلم بوضوح!  كن متعاطفاً!




file_74.png



file_75.wmf


8/8/2020
19

متطلبات التطعيم 

متطلب جديد للطلاب الكبار 2020
مطلوب تلقي جرعة داعمة للطلاب اللذين يدخلون الصف الثاني عشر أو سن 17 عاماً
ابتداءاً من 1 أغسطس 

أسئلة متكررة 
هل التطعيمات مطلوبة بموجب القانون مع التعليم عن بُعد؟ نعم 
هل يسمح لي بتمديد تاريخ التعليق؟  لا، فقط ولاية نورث كارولاينا هي التي يمكنها منح اعفاء من القانون الذي يتطلب التطعيمات 
 من الذي يتحمل المسؤولية إذا لم يكن هناك امتثال للقانون عندما تفتش مديرية الصحة؟ المدير
ر
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بناء الجاهزية لكوفيد-19




طريقة مديرية الصيانة بمدارس مقاطعة جيلفورد
للحفاظ على التعقيم ضمن المدارس



تنظيف روتيني / يومي 


تنظيف أساسي



تنظيف مركز
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بناء الجاهزية لكوفيد-19

امسح المناطق ذات اللمس العالي بشكل متكرر طوال اليوم
 التنظيف العميق في الفصول الدراسية
 التنظيف العميق للمباني
 تدريب عامل النظافة المدرسي
 واقيات العطس مثبتة في مكتب الاستقبال
 معقم اليدين في الفصول الدراسية
 معقم اليدين في جميع أنحاء المباني
 القفازات متاحة لمن يحتاجها إليها
 أغطية الوجه متاحة للطلاب والموظفين
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توزيع الموارد




الإمدادات التي تقدمها الدولة
• أغطية وجه من القماش (توفرها الدولة للموظفين)
• أغطية وجه من القماش للطلاب (يتم توزيعها مع اقتراب موعد إعادة الفتح)
• موازين الحرارة

الإمدادات التي تقدمها المقاطعة
• واقيات كونترتاب
• واقي الوجه للمعلمين
•  مطهرات اليد
• مناديل مطهرة
• اللافتات: مكتب المدرسة مفتوح بموعد ، ابق على بعد 6 أقدام على الأقل ، اتجاهي ، نقاط أثاث
• موازين الحرارة
• مستلزمات التعقيم
طلب الموارد



	ارسال طلب صيانة

	 اتصل بمديرة المشتريات شايلا باركر بحال احتياج لافتات أخرى
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تدابير سلامة أخرى للطلاب


مراجعة خطط صحة الطالب للتحضير للاحتياجات الصحية للطلاب عند الدخول للمدرسة 

	 توفير جهات الاتصال الخاصة بمرض السكري والتطعيمات لإيفيتا جرير
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متطلبات التطعيمات

متطلب جديد للطلاب الكبار 2020
مطلوب تلقي جرعة داعمة للطلاب اللذين يدخلون الصف الثاني عشر أو سن 17 عاماً
ابتداءاً من 1 أغسطس 

أسئلة متكررة 
هل التطعيمات مطلوبة بموجب القانون مع التعليم عن بُعد؟ نعم 
هل يسمح لي بتمديد تاريخ التعليق؟  لا، فقط ولاية نورث كارولاينا هي التي يمكنها منح اعفاء من القانون الذي يتطلب التطعيمات 
 من الذي يتحمل المسؤولية إذا لم يكن هناك امتثال للقانون عندما تفتش مديرية الصحة؟ المدير
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المصادر
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نقاش
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