
 اطالعيه : تجديد نظر، بررسي و رهنماهى،هاى

براى والدين كه اطفال  شان بمدرسه أست١٩كوويد  .FCHD ) (Fairfax 

County Health Department). اف،سي،اچ،دى، يا ديپارتمنت صحتفيرفكس

كانتي كه هميشه پيروى، از سى،دى،سى و وى،دى،اچ ميكند  

(Contact investigation for a COVID-19 case identified in school 

setting) 

فاق  اره ات موده در ب ي  ن ازجوي باط  وب تى،ارت ان كس ك يرف ف

سرادمرد ١٩ ديووك، طبق گزارش وبررسى تمام اتفاقات كوويد ١٩ مكاتب  .

توسطسرپرستان ،مدارس شناسايي شده و به اف،سى اچ،دي،كه تيم بازجوييميباشد 

ا بيمارراپور داده شده أست. اف،سى،اچ،دى،هم فورأ دست بكار شده وكسانيكه ب  

 

 

 

 

در ارتباط بودندرا جدا نموده و بعضي را قرنطين ، و كسانيكه نتيجهتست شان 

 .منفي بوده را دوباره بمكاتب فرستادند

 :مراحل طى شده شامل

١ شناسايي كسانيكه تمام واكسين ها را گرفته بودندو كدام نشانه ازبيمارى نداشتند -

به قرنطينشدن نداشتند.زمينه فراهم ،آنها را دو باره بمدرسه ،فرستادند و الزم 

سازى اطالعات از طريق آنالين براي والدين،ايجاد شده است كه آنها در صورت 

ديدن نشانه وايروس راپور را بگيرندو اين سيستم زمينه جدا كردن طفل كه واكسين 

  .شده يا نه را ، آسانميسازد

٢ رى كردند كه بابيمار معلومات خواستن از معلمين،كه آنها افرادي را نامگزا-

 .نشست و برخورد داشتند و كسانيكه ضرورت نبود دوباره بهصنوف برگشتند

٣ صحبت با والدين اطفال بيمار كه چگونه قرنطين بكنند- . 
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مقصد اصلي ديپارتمنت صحت همانا جدا كردن فرد مبتال از ديگران وقرنطين 

اين راه حلمهم ميباشد و در نمودن آنها ميباشد، تا ديگران را مبتال نسازند. البته 

پهلوي آن راهكرد هاى ديگر هم است كه مدرسه هاتشويق به واكسين ، شستن 

 .دستها،پوشيدن ماسك،رعايت فاصله ششمتري را مينمايند

تجزيه يا جدا كردن: بدستور ديپارتمنت صحت ،حالتى أست كه شخصبيمار بخانه 

 .ميماند،تا ديگران را بمرض مبتالنسازد

حالتيست كه فرد صحتمند كه اثرات مرض در وى، ديده نميشودو كوويد قرنطين: 

هم ندارد اما چون در تماس ،بوده،پس تاكيد ميشود كه خانهبماند اگر اثر مرض  ١٩

روزمشاهده شود. كسانيكه واكسينشده اند ضرورت به قرنطين  ١٤ازاو بمدت 

 .ندارند

ن شده درتماس،شده باشد، در تماس ،بودن : اين حالتيست كه شخص با فرد قرنطي

 .درينصورت كدام محدوديت اجتماعي ندارند

راپور داده ١٩آگست،چندين قضيه كوويد  ٢٣با باز شدن در هاي مدرسه بتاريخ 

شده است كه  اين افراد پيشتر ازينكه مدرسه بيايندبيماربوده  اند و بررسى و 

 .بازجويي آن هاچندين روز را در بر گرفت

ت، بسيار پيچيده است ، اما براى اينكه از شيوعمرض ،جلوگيرى بازجويي اين حاال

بعمل آيد و همچنان آموزش دوباره ،بداخل مدرسه هابراي شاگردان مهيا شود 

اف،دى،اچ،دى،تيم مجرب را براى،بررسىبمدارس تعين نموده است. بهبود و 

پيشرفت زياد درين راه حاصل شدهاست مثل: تصفيه شدن، وضع صحي فرد از 

يق انالين،كه مامورينتحقيقاتى ،بتوانند توجه به فرد مبتال شده رانموده و او را طر

 .قرنطيننمايند

هدف ما اينست كه بتوانيم فضاي سالم براى،شاگردان آماده بسازيم كهآنها بتوانند دو 

 .باره بمدرسه برگردند و بصورت درست بياموزند

به جامعه ما مهماست و ١٩بررسى و پيبردن براى از بين بردن شيوع كوويد 

اف،سى،اچ،دى،متعهد است كه همراى مكاتب بتماس بودهوبتوانند از شيوع اين 

  .وايروس جلوگيرى كنند



يد براي معلومات بيشتر والدين كه اطفال شان بمدرسه، ميروند خوان فأب ط  .ل

Please read. 
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