اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس

بروز رسانی گزینه قرنطینه اصالح شده
برای والدین و مراقبان کودکان مدرسهای
پیشگیری از شیوع کووید 19-در مدارس TK-12
اين سند بروز رسانی مربوط به گزينه جديد قرنطينه اصالح شده را که در دسترس مدارس  TK-12واقع در شهرستان لس آنجلس ( )LACمیباشد ،به
والدين و مراقبان ارائه میدهد  .اين گزينه به کودکانی که در کالس يا محيط ديگری در مدرسه در معرض ابتال به کوويد  19-قرار گرفتهاند امکان
می دهد مادامی که شرايط خاصی برآورده شود ،همچنان به مدرسه رفتن ادامه دهند .برای کسب اطالعات در مورد ساير سياستها و اقدامات به منظور
محافظت از کودکان در برابر ابتال به کوويد  19-در مدرسه ،بروز رسانی والد :مدارس  TK-12اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس را مالحظه
فرماييد.

در این بخش اطالعات مورد نیاز وال دین راجع به گزینه جدید قرنطینه اصالح شده ،ذکر شده است.
عموم اً ،اگر شخص واکسينه نشدهای به عنوان «مخاطب نزديک» فرد مبتال به کوويد  19-شناسايی شود ،آن شخص بايد خود را در خانه قرنطينه کند.
مخاطب نزديک فردی است که يا:
• طی يک بازه زمانی  24ساعته ،به مدت  15دقيقه يا بيشتر در فاصله  6فوتی يک فرد مبتال قرار داشته است ،يا
•

در تماس مستقيم با مايعات بدن فرد مبتال بوده است (برای مثال ،به سمت او سرفه/عطسه کردند ،نوشيدنی يا ظروف غذا را به اشتراک
گذاشتند ،او را بوسيدند).

اکنون مدارس گزينهای جديد به نام «قرنطينه اصالح شده» در اختيار دارند که به کودکان امکان می دهد طی ساعات کاری معمول مدرسه ،در حالی
که تحت فرمان قرنطينه افسر بهداشت قرار دارند ،همچنان به دريافت آموزش حضوری ادامه دهند .اين گزينه جديد بر مبنای بررسی اطالعات جمع
آوری شده از سوی اداره بهداشت عمومی در م اه اول (بازگشايی) مدرسه می باشد که نشان داد تعداد بسيار کمی از کودکانی که در قرنطينه بودند ،در
نهايت به کوويد  19-مبتال شدند.

اگر مدارس گزینه قرنطینه اصالح شده را برگزینند ،قوانین سختگیرانه ای وجود دارد که باید از آن تبعیت کنند.
 .1تنها در صورتی میتوان قرنطي نه اصالح شده را در نظر گرفت که مواجهه با عفونت در محيط مدرسه ،محلی که دانش آموزان تحت نظارت
کارکنان مدرسه قرار دارند (کالس ها ،فضاهای روباز ،محوطه مدرسه در حضور کارکنان مدرسه ،اتوبوس مدرسه) رخ داده باشد.
 .2قرنطينه اصالح شده تنها در صورتی مجاز است که کودک در معرض ابتال ،عالئم نداشته باشد .آنها بايد روزانه عالئم را تحت نظر داشته باشند
و در صورت بروز عالئم ،کودک نمی تواند قرنطينه اصالح شده را انجام دهد .آنها بايد در خانه بمانند و از دستورالعملها برای مخاطبين
نزديکی که حين قرنطينه دچار عالئم می شوند ،پيروی کنند.
 .3مدرسه بايد بتواند به طور قطع اظهار کند که کودک مبتال و کودکی که به عنوان مخاطب نزديک شناسايی شد ،در تمام مدت مواجهۀ تماس
نزديک ،بهطور صحيح ماسک میپوشيدند.
 .4دانش آموز در معرض ابتال بخشی از يک همه گيری در مدرسه نيست .همه گيری زمانی است که انتشار بيماری در يک مدرسه ،بين گروهی
متشکل از  3نفر يا بيشتر طی يک بازه  14روزه رخ داده است .خطر انتشار بيماری در همه گيری بسيا ر بيشتر است بنابراين قرنطينه اصالح
شده برای دانش آموزانی که در معرض ابتال بودهاند ،چندان امن نيست.
 .5مدرسه نبايد اجازه دهد که مخاطبين نزديک در فعاليت های فوق برنامه شرکت کنند .منظور از قرنطينه اصالح شده آن است که کودکان
اجازه داشته باشند کماکان به يادگيری ا دامه دهند ولی ساير فعاليت های خارج از برنامه درسی معمول مدرسه را پوشش نمیدهد.
 .6کودکانی که تحت پوشش فرمان قرنطينه اصالح شده قرار می گيرند ،بايد در تمام مدت ،به جز زمانی که مشغول خوردن يا آشاميدن هستند،
در محوطه مدرسه ماسک بزنند .در چنين زمانهايی آنان بايد دست کم  6فوت از هر فرد ديگری فاصله گيرند و ترجيح اً در فضای باز باشند.
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بروز رسانی برای والدین کودکان مدرسه ای :گزینه قرنطینه اصالح شده در مدارس TK-12
 .7کودکانی که تحت پوشش فرمان قرنطينه اصالح شده قرار می گيرند ،بايد حداقل هفته ای دو بار با استفاده از يک آزمايش مناسب در يک
محيط خدمات درمانی يا مرکز آزمايش دهی مورد تأييد آزمايش شوند (آزمايش خانگی برای اين منظور قابل قبول نيست) .يکی از آزمايش ها
بايد در اسرع وقت پس از مواجهه انجام شود (اولين روز يا دومين روز در قرنطينه)؛ دومی بايد حداقل  3روز بعد ،به طور ايده آل در پنجمين
( )5روز يا پس از آن انجام شود  ،تا اگر نتيجه آزمايش فرزندتان منفی شد بتواند پس از هفتمين ( )7روز (در هشتمين ( )8روز) از قرنطينه
خارج شود.
چون ويروس کوويد  19-میتواند گاهی در خارج از محدوده  6فوت منتشر شود ،همچنين توصيه می شود که کودکان واکسينه نشدهای که تماس
نزديک نداشتند اما با فرد مبتال در يک کالس يا ساير گروه های مدرسه بودند ،هر هفته به مدت دو هفته پس از تاريخ آخرين مواجهه آزمايش شوند.
اگر مدرسه ظرفيت دارد که حتی افراد واکسينه شده را هم آزمايش کند ،پيشنهاد می شود افراد کامالً واکسينه شدهای که جزو مخاطبين نزديک
نيستند اما با فرد مبتال در کالس يا گروهی مشترک حضور داشتند نيز هر هفته به مدت دو هفته آزمايش شوند.

چگونه والدین می توانند کمک کنند قرنطینه اصالح شده به گزینه ای برای مدرسه فرزندشان تبدیل شود.
•

به ياد داشته باشيد که قرنطينه اصالح شده گزينه ای است که مدرسه در خصوص مجاز دانستن آن حق تصميم گيری دارد .تنها در صورت برآورده
شدن تمام شرايط ذکر شده در باال ،مدرسه فرزندتان میتواند در خصوص مجاز دانستن آن گزينه تصميم گيری کند.

•

اهميت پوشيدن ماسک و نحوه استف اده صحيح از ماسک را به فرزندتان بياموزيد .برای کسب اطالعات در خصوص استفاده مؤثر از ماسک ها برای
پيشگيری از انتشار بيماری ،به نشانی  ph.lacounty.gov/masksمراجعه نماييد.

•

اگر فرزندتان اجا زه دارد از گزينه قرنطينه اصالح شده تبعيت کند ،به ياد داشته باشيد که او هنوز تحت فرمان اضطراری قرنطينه اداره بهداشت
عمومی قرار دارد .فرزند شما بايد در تمام مدت زمانی که آموزش حضوری دريافت نمی کند ،در خانه بماند.

•

چنانچه فرزندتان به عنوان يک مخاطب نزديک شناسايی شده يا در محيط مدرسه در معرض فرد مبتال قرار گرفته است ،با الزامات آزمايش دهی
همکاری کنيد.

و اگر مايليد کارهای بيشتری انجام دهيد ،میتوانيد در برنامه سفیرِ والد اداره بهداشت عمومی ثبت نام کنيد! ما به والدينی که مايلند در مورد
کوويد  ، 19-نحوه شيوع آن ،تأثير آن بر سالمت کودک و روشهايی که همه ما می توانيم برای جلوگيری از انتشار آن بکار گيريم اطالعات کسب کنند،
آموزش میدهيم و به آنان گواهی اعطا می کنيم .شما به گروه بینظيری از والدين رهبر میپيونديد که به اشتراک گذاری حقايق مربوط به کوويد  19-با
کل جامعه مدرسه کمک می کنند.
برای آشنایی بیشتر ،ایمیل بزنیدTK12Ambassador@ph.lacounty.gov :

برای کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه وب منابع کووید  19-برای والدین و مراقبان مراجعه نمایید.
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