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 وبرامج هيد ستارت والتعليم المبكر  Community Action Pioneer Valleyمنظمة 
 2022تشرين الثاني  /نوفمبر 29اعتباًرا من  19-بروتوكوالت كوفيد

 
في مرحلة  إن مكتب برنامج هيد ستارت يلزم برامج هيد ستارت والتعليم المبكر باتباع أكثر اللوائح صرامة الصادرة عن وزارة التعليم والرعاية

تلبي بروتوكوالت برامج هيد ستارت والتعليم (. CDC)، ومكتب برنامج هيد ستارت، ومركز السيطرة على األمراض (EEC)الطفولة المبكرة 
الخاصة  19-يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية ببروتوكوالت كوفيد. المبكر أو تتجاوز الحد األدنى من كافة المتطلبات والتوجيهات

نحن ملتزمون بوضع بروتوكوالتنا على . لمنظمة والبرنامج واتباعها وكذلك جميع التغييرات التي تطرأ على هذه البروتوكوالت فور حدوثهابا
  .أساس أفضل البيانات والتوجيهات المتاحة، وملتزمون كذلك بمتابعة ثقافتنا الخاصة بالصحة والسالمة
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 التغييرات في ممارساتنا اليومية
 

 التعلمقبل دخول بيئة 
 

 التواصل والتوجيه
 في البيئة، ولدعم األطفال طوال األسابيع  19-الخاص بنا لتعريف األطفال باستراتيجيات كوفيد 19-سيستخدم المعلمون منهج كوفيد

 .بمرور الوقت 19-األولى من الرعاية لمساعدتهم على فهم وتنفيذ استراتيجيات كوفيد

 ومعدات الحماية ( إلى الحد القابل للتنفيذ عمليًا)بنا، سيتعرف األطفال على مفهوم التباعد الخاص  19-من خالل تطبيق منهج كوفيد
سيطبق المعلمون استراتيجيات تهدئة بسيطة لألطفال الصغار والتي يمكن تنفيذها، إلى . ودور الجراثيم في أجسامنا( PPE)الشخصية 

سيشترك موظفو الخدمات األسرية، بالتعاون مع المعلمين، . عن اآلخرين أقصى حد ممكن، بشكل فردي مع الحفاظ على التباعد البدني
  .الحالية 19-ولفهم بروتوكوالت كوفيد 19-مع األسر لتقديم معلومات حول كوفيد

 

 فحص ومراقبة األطفال
 خصص كل موقع موظفين مدربين على إجراء الفحوصات الصحية. 

 سيراقب . سيتم إكمال الفحوصات الصحية اليومية مع األسرة عند الوصول من خالل إجراء محادثة عند دخول األطفال إلى المبنى
يرجى . )سيجري موظفو الزيارات المنزلية أيًضا محادثة مع األسرة قبل دخول المنزل. المعلمون جميع األطفال على مدار اليوم

 (.خطة الطوارئ /لحضور الشخصيبروتوكوالت الخدمات المنزلية بااالطالع على 

 سينصح . إذا لم يجتاز الطفل الفحص الصحي، سيخبر القائم بالفحص األسرة بأنه ال يمكن للطفل حضور برنامج الرعاية في هذا اليوم
  .القائم بالفحص ولي األمر بمراقبة مرض الطفل واالتصال بمقدم الرعاية الصحية للطفل من أجل اتخاذ الخطوات التالية

 مدير الصحة عن جميع األطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي /يبلغ موظفو الموقع أخصائيس. 

  ساعة دون تناول أدوية خافضة للحمى حتى يعودوا لبرنامج الرعاية  24يجب أن يكون جميع األطفال بدون أي أعراض وحمى لمدة
 (انظر أدناه للمزيد من المعلومات)

 لألطفال الذين تظهر عليهم أعراض أثناء وجودهم في برنامج الرعاية والذين لديهم موافقة موقعة  راجع مخطط الحجر الصحي والعزل
 (انظر أدناه. )من ولي األمر إلجراء الفحص

 
 فحص ومراقبة الموظفين

  سيتبع جميع الموظفين بروتوكوالت الفحص الخاصة بمنظمةCAPV  وسيقومون بملء فحص صحي إلكتروني يوميًا سواء كانوا
  (alchemer.com)محّدث -2022الفحص الصحي للعام  .يعملون عن بُعد أو في الموقع

 لغ مشرفه وإدارة الموارد البشرية التخاذ الخطوات التاليةإذا لم يجتاز أحد الموظفين الفحص الصحي الصباحي، سيب. 

 الخاصة بمنظمة  19-سيتبع الموظفون بروتوكوالت كوفيدCAPV. 
 

 النقل

 نقل األسر 

 عند نقل األُسر باستخدام مركبات المنظمة 
o 19-سيتم تحديد ذلك على أساس كل حالة على حدة باستخدام بروتوكوالت كوفيد 
o  الكمامات اختياريًا أثناء التواجد في المركبةسيكون ارتداء 
o أسرة واحدة فقط أثناء النقل بالمركبة 
o لن تتم إعادة تدوير الهواء. ستظل النوافذ مفتوحة، أينما ومتى كان ذلك آمنًا. 

 
 نقل األطفال

 توافر النقل لألطفال محدود للغاية في الوقت الحالي. 

  سيتم استخدام نظام أولويات النقل الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لتحديد األطفال األكثر احتياًجا للنقل 
 

 نموذج الفحص الصحي اليومي
 .لن يتم نقل األطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي أو يبدو عليهم المرض بعد إجراء الفحص البصري في ذلك اليوم

o ة، سيتحقق المراقب مع ولي األمر من أن الطفل قد اجتاز الفحص الصحي وأنه يتمتع بصحة جيدة للحضورقبل ركوب الحافل .
 . إذا تعرض الطفل لشخص مصاب، انظر أدناه

https://commact.sharepoint.com/hselp/Shared%20Documents/Internal%20Resources/Family%20Services/Home-Based/HB%20Procedures/Archive/Return%20to%20In%20Person%20Home%20Visit%20Protocol%20final%206.16.2021.pdf?csf=1&web=1&e=fmXfoF
https://survey.alchemer.com/s3/7098501/Health-Screening-2022-copy
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o  في حالة عدم تمكن الطفل الذي ال تظهر عليه أعراض من إجراء الفحص في المنزل ونقله إلى المدرسة، سيقوم أحد موظفي
 . والتعليم المبكر بإجراء الفحص للطفل بمجرد وصوله بموافقة ولي األمربرنامج هيد ستارت 

 
 

 .(للحصول على معلومات إضافية، راجع قسم ارتداء الجميع للكمامة أدناه)قاعدة ارتداء الجميع للكمامة  /أغطية الوجه

 المراقبين واألطفال ما لم يكن هناك شخص تعرض  /سيكون ارتداء الكمامات اختياريًا أثناء التواجد في المركبة لكل من السائقين
 . لمصاب أو تظهر عليه أعراض

 
 التهوية

 لن تتم إعادة تدوير الهواء. ستظل النوافذ مفتوحة في الحافلة، أينما ومتى كان ذلك آمنًا. 
 

 النظافة العامة 

 المراقبون بكمية كافية من المناديل ومعقمات اليد والكمامات ومستلزمات التنظيف وأكياس القمامة داخل المركبة في  /يحتفظ السائقونس
 . كل األوقات

 سيتم تفريغ القمامة وتنظيف الجزء الداخلي للحافلة وكنسه يوميًا. 

  باستخدام منتج معتمد من وكالة حماية البيئة سيتم تطهير الجزء الداخلي مرة واحدة على األقل كل يوم(EPA ) لالستخدام ضد فيروس
األزرار ومقابض : على جميع األسطح التي يكثر لمسها والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر SARS-CoV-2كورونا المستجد 

 .حب والقضبان وعجالت القيادة والحواجزاليد ومقابض األبواب ومقابض ناقل الحركة وأزرار التحكم في لوحة القيادة وأسالك الس

  إذا كانت األسطح المسامية اللينة متسخة بشكل واضح، فيجب تنظيفها باستخدام المنظفات المناسبة ثم تطهيرها باستخدام منتجات مضادة
 SARS-CoV-2للميكروبات معتمدة من وكالة حماية البيئة لالستخدام ضد فيروس كورونا المستجد 

 دام المبيض مطلقًا على األسطح القماشية، مثل أحزمة المقاعد، فقد يؤدي ذلك إلى تلف القماشيجب عدم استخ. 
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 في بيئة التعلم
 

 تقليل المخالطة بين المجموعات
 يجب أن يكون االختالط في أدنى حد ممكن أثناء . قد يكون االختالط ضروريًا لضمان استمرارية الرعاية ولتمديد ساعات البرنامج

 .    سوف يحافظ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر على االتساق عند خلط المجموعات إلى أقصى حد ممكن. تحقيق أهداف البرنامج

 مسموح بالتنزه سيًرا على األقدام في الحي. ت ميدانية على أساس كل حالة على حدة، بالتشاور مع المشرفينسيتم تقييم القيام برحال. 
 

 الممارسات اليومية
 بيئات الفصل الدراسي لتعزيز التباعد البدني حسب الحاجة سيقوم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بإعداد.  

o  والدارجينالتباعد البدني غير مناسب للرضع. 

  ولكن إذا كانت هناك زيادة في مخاطر اإلصابة بالمرض أو حاالت التعرض ". النمط العائلي"سنعود في الوقت الحالي إلى وجبات
 .يجب مناقشة االستثناءات الفردية مع مدير الموقع. ، فسوف يساعد المعلمون في خدمة األطفال بدافع الحذر19-لكوفيد

 الخاصة ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر اتباع إجراءات غسل اليدين. 

 يجب مراعاة غسل األغراض اللينة بعناية في حالة مالمستهم لإلفرازات الجسدية.  

 وسندعم األسر عن طريق إرسال معلومات حول رعاية األسنان وأدوات . سيتم إيقاف تفريش األسنان مؤقتًا أثناء الوجود في الرعاية
سيستمر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر في تقييم السالمة حول تفريش األسنان وسيعود بتمهل إلى تلك  .المنزلتفريش األسنان إلى 

 .في البرنامج 2023-2022الممارسة خالل العام 

 سيزيد المعلمون من الوقت الذي يقضونه في الهواء الطلق مع األطفال، إذا سمح الطقس بذلك.  

 يُطلب من األسر قصر الوقت الذي يقضونه في الفصل على أقل . ل عند توصيل األطفال واستالمهملفصا قع/والمدت األسر تدخل اعا
دقائق، بشرط اجتياز  10ندما يكون لدى األسر خطط فردية لدعم أطفالهم في بيئة تقديم الرعاية، يمكن تجاوز مهلة الـ ع .دقائق 10من 

ستدخل جميع . الكمامات اختيارية لجميع البالغين في مساحة المبنى ورعاية األطفال(. مثل األطفال)األسرة للفحص الصحي اليومي 
إذا كان أولياء األمور مهتمين بالتطوع، فسوف يحتاجون إلى اتباع . لمسبق المبنى في موعد محدداألسر التي تكمل أوراق التسجيل ا

برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للتطوع واتباع إرشادات كوفيد الفدرالية والوالئية، بما في ذلك التلقيح  /CAPVإجراءات منظمة 
 .اإللزامي

 
 

واألخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون  IFSP / IEP)خدمات الدعم المباشر والمتطوعون 
 (والمتطوعون

  سيتعاون برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر مع برنامج التدخل المبكر أو وكالة التعليم المحلية لتسهيل تقديم الخدمات لألطفال الذين
 (. IFSP)أو الخطة الفردية لخدمات األسرة ( IEP)لديهم برنامج تعليم فردي 

o  سيتم اتباع بروتوكوالت غسل اليدين والبروتوكوالت الخاصة بمنظمةCAPV. 
o االستثناء من الحصول على اللقاح من خالل مقدم الخدمة /مطلوب اإلفصاح عن حالة التلقيح. 

 

 

 المتطلبات واالستثناءات للموظفين اللقاح
  سياسة التلقيح الخاصة بمنظمة يرجى الرجوع إلىCAPV. 

 

  19-لتقليل انتشار كوفيدمعدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف 
 

  ارتداء الجميع للكمامة

 راجع بروتوكوالت منظمة . عدنا في الوقت الحالي لجعل ارتداء الكمامات اختياري لجميع الموظفين واألطفالCAPV 

 يمكن أن تثبت حول األذنين أو مؤخرة الرأس، طالما أنها تظل في مكانها عندما . يجب أن تغطي الكمامة الفم واألنف والذقن :ارتداء الكمامة
ال يُسمح باستخدام الكمامات ذات فتحات التهوية أو صمامات الزفير ألنها تتيح خروج النفس غير المرشح من . يتحدث المرء ويتحرك

 (. ة جراحية فوق الصماميمكن ارتداء كمام)الكمامة 
 

 .سيتم ارتداء واقيات الوجه والكمامات عند استخدام أجهزة البخاخات :واقيات الوجه
 

https://commact.sharepoint.com/hr/Public%20HR%20Documents/Coronavirus%20Information/COVID-19%20Protocols/CAPV%20Mandatory%20COVID-19%20Vaccine.pdf?csf=1&web=1&e=6SHDqZ
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 اتبع االحتياطات العامة وارتِد القفازات عند تغيير الحفاضات وإعطاء األدوية والتعامل مع الطعام والتعامل مع النفايات وسوائل الجسم :القفازات
 .والتنظيف

 
كحول وأكثر % 60يجب على األفراد الذين يدخلون المبنى وليس الفصل الدراسي استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على  :اليدينغسل 

يجب على أي فرد يدخل الفصل الدراسي أن يغسل يديه . والموضوعة في جميع أنحاء المبنى أو غسل أيديهم في أي حوض لغسل اليدين متاح
ثانية أو أكثر عند الدخول؛ وعند القدوم من أنشطة خارجية؛ وقبل األكل وبعده؛ وبعد العطس أو السعال أو  20هما لمدة بالماء والصابون ويفرك

تنظيف األنف؛ وبعد استخدام المرحاض وتغيير الحفاضات؛ وقبل التعامل مع الطعام؛ وبعد لمس أو تنظيف األسطح التي قد تكون ملوثة؛ وبعد 
  .بعد تغيير القفازات /اليدين؛ وقبل إعطاء الدواء وبعده؛ وقبل دخول المركبات المستخدمة لنقل األطفال؛ وقبلمساعدة األطفال في غسل 

 
  :التنظيف

o  (وال بأس في التنظيف مرات أكثر)يجب على المعلمين تنظيف المناطق التي يكثر لمسها بمعدل مرة واحدة يوميًا على األقل 
o  (حاجة للتعقيم بين استخدام كل طفل ال)يمكن لألطفال مشاركة األشياء  
o سيقوم الطهاة بتنظيف المطابخ طوال اليوم حسب الحاجة 
o سينظف القائمون بأعمال النظافة الفصول الدراسية وأرضيات المطابخ والحمامات وخالفه جيًدا في المساء 
o ت البالغين والمناطق المشتركةيتم تنظيف جميع مناطق المبنى األخرى وفقًا لجدول زمني روتيني، بما في ذلك حماما 

 
على شريط أو ملصق قابل )ضع ملصقًا على الزجاجة . اتبع تعليمات الشركة المصنعة عند خلط المنتج: Force of Natureمعقم ومطهر 

يجب أن يبقى . مدون عليه التاريخ حتى يعرف الموظفون أنه يجب التخلص من المحلول بعد مرور أسبوعين وخلط زجاجة جديدة( لإلزالة
Force of Nature  يخضع . فعاالً دقائق حتى يكون  10على السطح لمدةForce of Nature  الختبارات سالمة مكثفة وتظهر الدراسات

 .أنه آمن لالستخدام كمعقم
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 .يجب أن يبقى المبيض على السطح لمدة دقيقة واحدة(. معقم أو مطهر حسب المحلول) المبيض
 المبيض كمطهر 

 مبيض% 6-%5 مبيض% 9-8%

 معالق صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة 4 حرارة الغرفة ملعقتان كبيرتان لكل ربع جالون من الماء بدرجة

 ثلث كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة نصف كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

  
 المبيض كمعقم

 مبيض% 6-%5 مبيض% 9-8%

الماء ثالثة أرباع معلقة صغيرة من المبيض لكل ربع جالون من 
 بدرجة حرارة الغرفة

 نصف معلقة صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

 معلقتان صغيرتان لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة معلقة كبيرة من المبيض لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

 
 . إلعداد جميع الوجبات الرئيسية والخفيفة EECو  CACFPسيتم اتباع لوائح  :سالمة الطعام

 
  .كلما كان ذلك ممكنًا، سيتم إجراء عمليات التوصيل إلى المواقع بدون تالمس :عمليات التوصيل من الموردين

 
 :رعاية الرضع والدارجين وصغار األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

 اتبع إجراءات غيار الحفاضات الخاصة بالمؤسسة الوطنية لتعليم األطفال الصغار  :غيار الحفاضات(NAEYC ) وبرنامجHSELP. 

 الخاصة ببرنامج  الرضاعةاتبع ممارسات  :الرضاعةHSELP.  
 

باردة  /من أجل زيادة الوصول إلى الهواء النقي في الداخل، يجب إبقاء األبواب والنوافذ مفتوحة عندما ال تكون درجة الحرارة ساخنة :التهوية
يمكن استخدام مكيفات الهواء،  .يجب أن تشتمل نوافذ الطابق الثاني على آلية أمان. بشكل غير مريح وعندما ال يشكل ذلك خطًرا على السالمة

تحتوي الفصول الدراسية  .ترشيح الهواء كبديل إلنتاج هواء بارد إذا كان ذلك أكثر مالءمة /لتحريك" المروحة"أن تعمل في وضع  ويمكن
يتم تنظيف جميع فالتر الهواء واستبدالها على أساس روتيني كما هو موضح . والمساحات المكتبية المشتركة المستخدمة على أجهزة تنقية الهواء

 . لمستخدمةبالمعدات ا
 

 إعطاء األدوية
 19-التدابير الوقائية لكوفيد األدوية المطلوبة الحالة الطبية

يوصى باستخدام أجهزة االستنشاق ذات  الربو
الجرعات المحددة أو البخاخات عند 

 .الضرورة القصوى

يوصى باستخدام أجهزة االستنشاق ذات الجرعات المحددة مع وجود 
استخدام البخاخات إال عند الضرورة القصوى، لن يتم . أدوات مباعدة

إذا لم تتمكن األسر من توفير أدوات . وعلى أساس كل حالة على حدة
سيرتدي الموظفون كمامة جراحية وقفازات . مباعدة، سيوفرها البرنامج

سيقوم الموظفون بإعطاء األدوية  .وواقي للوجه عند استخدام البخاخات
في غرفة منفصلة ما لم يكن ذلك مهدًدا في مكان بعيد عن األطفال أو 

  .للحياة

األدوية عن طريق الفم أو حاقن إبينفرين اآللي  الحساسية
للطفل المصاب بالحساسية حسب توجيهات 

 الطبيب

 .سيرتدي الموظفون كمامة جراحية موصى بها وقفازات

االضطرابات 
 التشنجية

األدوية عن طريق الفم أو المستقيم حسب 
 الطبيبتوجيهات 

 .سيرتدي الموظفون كمامة جراحية موصى بها وقفازات

الموضعية األدوية األدوية عن طريق الفم أو  حالة طبية حادة
 حسب توجيهات الطبيب

 .سيرتدي الموظفون كمامة جراحية موصى بها وقفازات
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 عند إصابة أحد األشخاص بالمرض

  

 المرض المؤكد في المكان
، فسيبلغ الموظف مشرفه على الفور، والذي سيتشاور مع أخصائي (19-بما في ذلك كوفيد)بحالة تعرض لمرض معد  إذا علم أحد الموظفين

سيتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المكبر اإلجراءات الحالية للتواصل مع األسر حول وجود حالة مرضية في . مدير الصحة لدينا /الصحة
 .البرنامج

 
 19-أو تعرض لكوفيد/أو جاءت نتيجة فحصه إيجابية و/إذا ظهرت أعراض على طفل و

 

 إذا ظهرت أعراض على طفل
   

اتصل بولي األمر أو الوصي ورتب عودة الطفل إلى المنزل 
أو يمكن إجراء فحص للطفل من قبل موظفي برنامج هيد 
ستارت والتعليم المبكر إذا تم منح موافقة ولي األمر وكان 

لألطفال دون عمر العامين، يجب . عمره يزيد عن العامين
 .أن يفحص ولي األمر الطفل

 

 

زود ولي األمر بفحص . إذا اصطحب ولي األمر الطفل
مستضد سريع إذا تم الحصول على موافقة ولي األمر 

 .المناسبة
 

الذي يزيد عمره عن عامين وتمت )إذا تم فحص الطفل 
برنامج من قبل أحد موظفي ( الحصول على موافقة ولي أمره

هيد ستارت والتعليم المبكر وكانت نتيجته سلبية مع وجود 
إذا كانت نتيجة فحص . أعراض خفيفة، يمكن للطفل البقاء

 .الطفل إيجابية، فاتبع الخطوات أدناه

أبلغ ولي األمر ليخضع طفله لفحص كوفيد إذا لم يكن 
  مشارًكا في خيار الفحص والبقاء

 

 
 

االتصال بمقدم الرعاية الصحية ألطفالهم يمكن لألسر أيًضا 
 إلجراء مزيد من التقييم

سيوفر البرنامج فحص مستضد سريع ألي طفل كما هو متاح 
 بموافقة األسر

سنوفر فحوصات المستضدات السريعة بناًء على : مالحظة
 . إمداداتنا

 .المريضسيقوم الموظفون بتنظيف وتطهير وتهوية المناطق التي يشغلها الطفل 

إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل البقاء في الرعاية إذا كانت األعراض خفيفة أو يعود إلى الرعاية بمجرد أن يكون 
 .ساعة وتحسنت أعراضه 24خاليًا من الحمى لمدة 

 

 (العزل)للطفل إيجابية  19-إذا كانت نتيجة فحص كوفيد

 أيام 5سيظل الطفل في المنزل لمدة 
 أيام 5بعد 

  

إذا كان قادًرا على ارتداء كمامة باستمرار أثناء وجوده في 
 الرعاية، يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم السادس

إذا كان الطفل يعاني من أعراض خفيفة أو ال تظهر عليه 
أعراض، يمكنه العودة إلى الرعاية، ولكن إذا لم تتحسن 

حتى تتحسن  األعراض، فيجب أن يظل خارج الرعاية
األعراض ويتحقق مع أخصائي الصحة في برنامج هيد 

 ستارت والتعليم المبكر لالستشارة حسب الحاجة
ساعة قبل العودة  24يجب أن يكون األطفال بدون حمى لمدة 

إلى الرعاية وأن يكونوا قادرين على اجتياز الفحص الصحي 
 اليومي

 

ار أثناء وجوده إذا كان الطفل ال يمكنه ارتداء كمامة باستمر
 في الرعاية

في اليوم ( أو المستضد PCR)يمكن للطفل إجراء فحص 
 :الخامس أو بعده
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  إذا كانت نتيجة الفحص سلبية(PCR أو المستضد )
: وال تظهر على الطفل أعراض أو أصبحت أخف
يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم التالي لظهور 

نتيجة الفحص السلبية، والعودة في موعد ال يتجاوز 
 11اليوم 

  إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، يواصل العزل حتى
تصبح نتيجة الفحص سلبية أو اختفاء األعراض أو 

حتى اليوم العاشر، ويعود في موعد ال تراجعها 
 11يتجاوز اليوم 

 (أو المستضد PCR)إذا كان الطفل ال يمكنه إجراء فحص 

 

 أيام ويعود في اليوم السادس 5يظل في المنزل لمدة 

 

 19-إذا تعرض الطفل لشخص مصاب بمرض كوفيد

 قد يأتي الطفل للرعاية بشرط عدم ظهور أعراض عليه
في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم  إذا حدث التعرض

المبكر أو في المجتمع وكان الطفل بدون أعراض واجتاز 
 الفحص الصحي اليومي

سيوفر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر فحوصات  
المستضدات السريعة مع وجود الموافقة المناسبة لألسر ليتم 

 . فحص الطفل في اليومين الثالث والسادس

ث التعرض في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم إذا لم يحد
  المبكر

سيكون ولي األمر عندئذ مسؤوالً عن استخدام موارده الخاصة 
في بعض الحاالت، قد يكون لدى برنامج هيد ستارت والتعليم )

 (EECالمبكر فحوصات متاحة من مصادر غير تابعة لوزارة 

 إذا تعرض الطفل وظهرت عليه أعراض 

 

 " إذا ظهرت أعراض"اتبع ما ذكر أعاله في 

 بعد ظهور نتيجة الفحص اإليجابية، سيتم اتباع إرشادات العزل الموضحة أعاله: مالحظة

 أيام 5عندما يظل الطفل في المنزل لمدة 
  في اليوم السادس( أو المستضد PCR)إجراء فحص 

 

 

 إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل العودة إلى
 الرعاية

 
إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية، اتبع إرشادات العزل 

 الموضحة أعاله

 (أو المستضد PCR)إذا كان الطفل ال يمكنه إجراء فحص 
 

 

 11أيام كاملة ويعود في اليوم  10يظل في المنزل لمدة 

 

 يوًما الماضية 90خالل الـ  19-إذا حصل الطفل على اللقاح أو أصيب بمرض كوفيد

يوًما الماضية، يمكنه التواجد في الرعاية ويتم  90خالل الـ  19-إذا كان الطفل قد أصيب بكوفيد
 إعفاؤه من الحجر الصحي وإجراء الفحص

 إذا حصل الطفل على اللقاح كامالً، اتبع ما ذكر أعاله عند التعرض أو ظهور أعراض
 

 السفر لألطفال

 اللقاح على يحصل لم أو المطلوبة 19-كوفيد لقاح جرعات بكافة "محدثًا" الطفل يكن لم إذا: 
o الفحص وإجراء كاملة أيام 5 لمدة الصحي للحجر الخضوع :دولي سفر من العودة عند (PCR) العودة من أيام 5-3 بعد. 
o ال يلزم الحجر الصحي، ويجب مراقبة النفس تحسبًا لظهور أعراض: عند العودة من سفر محلي. 

  بروتوكول السفر الخاص بمنظمة يرجى اتباعCAPV 
 
 

 لعملعودة الموظفين إلى ا
 CAPVيرجى االطالع على بروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بمنظمة . CAPVسيتبع الموظفون بروتوكوالت منظمة 

 
 

https://commact.sharepoint.com/hr/Public%20HR%20Documents/Coronavirus%20Information/COVID-19%20Protocols/CAPV%20COVID-19%20Health%20%26%20Safety%20Protocol-Travel.pdf?csf=1&web=1&e=D7TgHR
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 (األطفال/الموظفون)اإلضافية في حالة المرض  HSELPموارد برنامج 
 ستارت هيد ببرنامج الخاص األمور أولياء كتيب وإجراءات سياسات راجع المنزل، في البقاء ينبغي ومتى باألمراض كاملة قائمة على للحصول
 .المبكر والتعليم

 
 :يعني CDCالمخالط المباشر وفقًا لمركز : مالحظة*
 ثالث المثال، سبيل على) ساعة 24 فترة خالل أكثر أو دقيقة 15 تبلغ تراكمية إجمالية لمدة مصاب شخص من أقدام 6 نطاق في كان شخص*

  (.واحد يوم في دقيقة 15 بإجمالي دقائق 5 لمدة فردية تعرض مرات
 

  :يعني CDC لمركز وفقًا كامالً  اللقاح على حصل :مالحظة**
 .19-شخص تلقى سلسلته األولية من لقاحات كوفيد

 أو مودرنا، أو فايزر لقاح مثل جرعتين، من سلسلة في الثانية الجرعة على حصوله من أسبوعين بعد  
 جونسون آند جونسون من جانسن لقاح مثل واحدة، جرعة من لقاح على حصوله من أسبوعين بعد  

 
 :يعني" محدث: "مالحظة**

 معززة عندما يكون مؤهالً لها( جرعات)الموصى بها، بما في ذلك أي جرعة  19-عندما يتلقى الشخص جميع لقاحات كوفيد. 
  

https://www.communityaction.us/parenthandbook
https://www.communityaction.us/parenthandbook
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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 حاالت اإلغالق واإلشعارات
 

 حاالت إغالق البرنامج المتوقعة
  سيبلغ مشرفو التعليم أو مدير التعليم أو من ينوب عنه عن إغالق البرنامج إلىEEC  وسيبلغ مدير البرنامج أو من ينوب عنه المكتب

 . اإلقليمي لبرنامج هيد ستارت

 سيبلغ األسر مناصر األسرة أو مدير الموقع أو من ينوب عنه. 

 سيبلغ الموظفين مشرفوهم أو من ينوب عنهم. 

 ارئ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لحاالت إغالق البرنامجراجع خطط طو. 
 

 اإلشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي
 سيتبع البرنامج جميع بروتوكوالت برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر/ CAPV إذا ظهرت حالة تحتاج إلى مزيد من . المعمول بها

 . الصحة المحلي للحصول على مزيد من التوجيه جلسالتوجيه، فسيقوم أحد أعضاء الفريق الصحي باالتصال بم
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 الموارد
 

  :EECلوائح وزارة 
-care-child-age-school-group-family-for-regulations-700-cmr-https://www.mass.gov/doc/606

programs/download 
 

 :EECاصة بوزارة توجيهات الصحة والسالمة الخ
-for-recovery-19-covid-during-guidance-safety-and-health-details/eecs-https://www.mass.gov/service

providers-care-dchil 
 

  

 :برامج هيد ستارتمكتب موارد 

 في برامج هيد ستارت 19-متطلبات اللقاح والكمامات للتخفيف من انتشار كوفيد 

 -mitigate-requirements-mask-practices/article/vaccine-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety

 programs-start-head-19-covid-spread 

 تمهيد للقاعدة النهائية بشأن متطلبات اللقاح والكمامات 

 requirements-mask-vaccine-rule-final-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preamble 

 معايير أداء برامج هيد ستارت المنقحة بشأن تلقيح الموظفين وقاعدة ارتداء الجميع للكمامة 

-standards-performance-program-start-head-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/revised

masking-universal-nationvacci-staff 

 في برامج هيد ستارت 19-ملخص متطلبات اللقاح والكمامات للتخفيف من انتشار كوفيد 

-igatemit-requirements-mask-vaccine-us/article/summary-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about

programs-start-head-19-covid-spread 

 19-األسئلة الشائعة حول متطلبات ارتداء الجميع للكمامة ولقاح كوفيد 

 -cinevac-19-covid-masking-us/article/universal-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about

faqs-requirement 

 
 :CDCتوجيه 

childcare.html-for-childcare/guidance-ncov/community/schools-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 :Caring For Our Childrenتوجيه 
Caring For Our Children( مركز الموارد القومية | nrckids.org) 

https://www.mass.gov/doc/606-cmr-700-regulations-for-family-group-school-age-child-care-programs/download
https://www.mass.gov/doc/606-cmr-700-regulations-for-family-group-school-age-child-care-programs/download
https://www.mass.gov/service-details/eecs-health-and-safety-guidance-during-covid-19-recovery-for-child-care-providers
https://www.mass.gov/service-details/eecs-health-and-safety-guidance-during-covid-19-recovery-for-child-care-providers
https://hendall.cmail19.com/t/j-l-zyulyz-itltuutyti-c/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs
https://hendall.cmail19.com/t/j-l-zyulyz-itltuutyti-q/
https://hendall.cmail19.com/t/j-l-zyulyz-itltuutyti-a/
https://hendall.cmail19.com/t/j-l-zyulyz-itltuutyti-f/
https://hendall.cmail19.com/t/j-l-zyulyz-itltuutyti-z/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://nrckids.org/CFOC

