مسیرهای تصمیمگیری غربالگری و مواجهه برای
افراد عالمت دار و مخاطبین افراد بالقوه مبتال
در مؤسسه آموزشی
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
بروزرسانی شده1/19/2021 :

مسیرهای تصمیمگیری غربالگری و مواجهه برای
کودکان در یک مؤسسه آموزشی و مخاطبین نزدیک آنان در مجموعه

گیی برای کودکان غربال شده در خصوص عالئم و موارد مواجهه با بیماری
مسیهای تصمیم ر
ر
پیش از ورود 1به یک مؤسسه آموزش
 1در صورت نامساعد شدن حال کودک در مجموعه ،او را در یک محوطهی ایزوله قرار دهید (از لحاظ فیییک دور از حاضان ،در حالت ایده آل در
فضای باز) و مسیهای تصمیمگیی که در زیر رشح داده شده است را دنبال کنید.
کودک مطابق راهنمایی ارائه دهنده خدمات
پزشکی در خانه میماند.
والد/سرپرست وضعیت کودک را به مؤسسه
گزارش میکند.

کودک در خانه میماند تا زمانی که 24
ساعت بدون استفاده از داروهای تببُر دچار
تب نشده باشد و عالئم بهبود یافته باشند.
والد/سرپرست وضعیت کودک را به مؤسسه
گزارش میکند.
کودک در خانه در ایزوله میماند تا زمانی که
به مدت  24ساعت دچار تب نشده باشد ،عالئم
بهبود یافته باشند ،و  10روز از آغاز بروز عالئم
سپری شده باشد
والد/سرپرست وضعیت کودک را به مؤسسه
گزارش میکند.

ارائه دهنده خدمات پزشکی تأیید
میکند که کودک دارای عالئمی
مشابه با عفونت کووید 19-که در
زیر شرح داده شده است ،نیست.
نتیجه تست مولکولی
کووید 19-کودک
منفی است

1

کودک مجاز است به مجموعه وارد شود.

عالئم و مواجههای برای
کودک نمیباشد.
.

کودک به خانه فرستاده میشود .به والد/سرپرست
ابالغ میشود که برای ارزیابی بیشتر و انجام
آزمایشهای احتمالی کووید 19-با ارائه دهنده
خدمات پزشکی مشورت نمایند.

کودک آزمایش داده

نتیجه تست تشخیصی
ویروسی کووید19-
کودک مثبت است

با ارائه دهنده خدمات پزشکی
مشورت نشده یا ارائه دهنده
خدمات پزشکی تأیید میکند که
کودک دارای عالئم مشابه با عفونت
کووید 19-که در زیر شرح داده
شده است ،نمیباشد.

مؤسسه تعیین میکند که آیا مطابق سیاست
مدیریت بیماری ،باید به کودک اذن خروج داده
شود یا خیر .توجه داشته باشید اگر عالئم کودک،
تبعیت از پروتکلهای ایمنی کووید 19-را برای او
دشوار سازد ،کودک باید به خانه فرستاده شود.

کودک آزمایش نداده

○

عالئم مشابه با عفونت احتمالی کووید 19-در کودکان عبارتند از :تب ≥ 100.4 F؛ سرفه جدید (متفاوت از سرفه عادی)؛ اسهال یا استفراغ .در
صورتی که عالئم کودک با ابتالی احتمالی به کووید 19-سازگار نیست اما همچنان نگرانی وجود دارد ،توصیه میشود ارزیابی کودک
توسط یک ارائه دهنده خدمات پزشکی صورت گیرد.

.1

غربالگری ،مبین هیچگونه

کودک به خانه فرستاده میشود .به والد/سرپرست
ابالغ میشود که ترتیبی دهند کودک برای عفونت
کووید 19-آزمایش شود .کودک به مدت  10روز
از آخرین مواجهه با فرد مبتال ،قرنطینه میشود.

.2

غربالگری 1 ،یا تعداد

بیشتری از عالئم مشابه با
عفونت احتمالی کووید19-
را در کودک شناسایی
میکند*.

.3

غربالگری ،عالئمی را در

کودک شناسایی میکند که
مشابه با عفونت احتمالی

کووید 19-نیستند.

 .4غربالگری ،کودک را به عنوان
فردی شناسایی میکند که در
معرض مبتالی تأیید شده عفونت
کووید 19-قرار گرفته است.

1

مسیرهای تصمیمگیری برای مخاطبین کودک بالقوه مبتال در یک مؤسسه آموزشی
1

یک کودک بالقوه مبتال کودکیست که دارای  1یا تعداد بیشتری از عالئم مشابه با ابتالی احتمالی به عفونت کووید 19-است .عالئم عبارتند از تب ≥ 100.4 ○F؛ سرفه جدید (متفاوت از سرفه عادی)؛ اسهال یا

استفراغ.
مخاطب کودک بالقوه مبتال ،کودک یا کارمندی در مجموعه است که در تماس نزدیک با کودک بالقوه مبتال بوده (در یک بازه زمانی  24ساعته مجموعاً  15دقیقه یا بیشتر در فاصله  6فوتی وی بوده) یا با مایعات
بدن/ترشحات کودک بالقوه مبتال تماس مستقیم داشته؛ یا عضو کالس یا گروه همبازی میباشد که در معرض کودک مبتال قرار داشته است.
مخاطب اکنون مورد ابتال محسوب شده و باید در خانه
ایزوله شود تا زمانی که به مدت  24ساعت ،بدون
استفاده از داروهای تببُر دچار تب نشده باشد ،عالئم
بهبود یافته باشند و  10روز از آغاز بروز عالئم (یا اگر
عالئمی ندارد 10 ،روز از تاریخ انجام آزمایش) سپری
شده باشد.
مخاطب به مدت  10روز از آخرین مواجهه با فرد مبتال
در خانه در قرنطینه میماند.

نتیجه تست تشخیصی
ویروسی کووید19-
مخاطب مثبت است

به مخاطب ابالغ شده
که قرنطینه شود و
آزمایش دهد

مؤسسه تأیید میکند که
مخاطب در معرض کووید-
 19قرار گرفته است.

مخاطب آزمایش نداده
یا نتیجه تست تشخیصی
ویروسی کووید 19-او منفی
است

مخاطبین کودک بالقوه مبتال مطلع
میشوند که ممکن است آنان در مجموعه در
معرض بیماری قرار گرفته باشند.
ضمن انتظار برای تأیید مواجهه ،مخاطبین

مؤسسه تأیید میکند که مخاطب در
معرض ابتال قرار نگرفته یا تصدیقی
برای مواجهه ارائه نشده است.

مجازند در مجموعه بمانند.

2

هیچ اقدامی الزم نیست.

2

مواجهه تأیید میشود مشروط به آنکه مؤسسه اطالعیهای دریافت کند که تست تشخیصی ویروسی کووید 19-کودک بالقوه مبتال ،مثبت شده است یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتالی او به عفونت کووید 19-را تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیمگیری غربالگری و مواجهه برای
کارمندان در یک مؤسسه آموزشی و مخاطبین نزدیک آنان در مجموعه

تصمیمگیری برای کارمندان غربال شده در خصوص عالئم و موارد مواجهه با بیماری
مسیرهای
1
پیش از ورود به یک مؤسسه آموزشی

1در صورت نامساعد شدن حال کارمند در مجموعه ،او را در یک محوطهی ایزوله قرار دهید (از لحاظ فیییک دور از حاضان ،در حالت ایده آل در
فضای باز) و مسیهای تصمیمگیی زیر را دنبال کنید.
اهنمان ارائه دهنده خدمات
کارمند مطابق ر
ی
پزشیک در خانه مماند.
ارائه دهنده خدمات پزشکی
کارمند وضعیت سالمت خود را به مؤسسه
گزارش مدهد.
تأیید میکند که کارمند دارای عالئم

مشابه با عفونت کووید 19-که در زیر
شرح داده شده است ،نمیباشد*
کارمند در خانه مماند تا زمان که  24ساعت
بدون استفاده از داروهای تب ُبر دچار تب
نشده باشد و عالئم بهبود یافته باشند.
کارمند وضعیت سالمت خود را به مؤسسه
گزارش مدهد.
کارمند در خانه در ایزوله مماند تا زمان که
به مدت  24ساعت دچار تب نشده باشد،
عالئم بهبود یافته باشند ،و  10روز از آغاز
سیی شده باشد
بروز عالئم ر
کارمند وضعیت سالمت خود را به مؤسسه
گزارش مدهد.

نتیجه تست
مولکویل کووید-
 19کارمند منف
است
کارمند آزمایش داده
با ارائه دهنده خدمات پزشیک
مشورت نشده یا ارائه دهنده خدمات
پزشیک تأیید مکند که کارمند دارای عالئم
مشابه با عفونت کووید 19-که در زیر
رشح داده شده است ،مباشد*

نتیجه تست
تشخییص
ویرویس
کووید19-
کارمند مثبت
است

کارمند به خانه فرستاده میشود و به او ابالغ میشود
که برای ارزیابی بیشتر و انجام آزمایشهای احتمالی
کووید 19-با ارائه دهنده خدمات پزشکی مشورت
نماید.
مؤسسه تعیین میکند که آیا مطابق سیاست
مدیریت بیماری ،باید به کارمند اذن خروج داده شود
یا خیر .توجه داشته باشید اگر عالئم کارمند ،تبعیت
از اقدامات پیشگیری و کنترل کووید 19-را برای او
دشوار سازد ،کارمند باید به خانه فرستاده شود.

کارمند آزمایش نداده

*مطابق دستورالعملهای موقت  CDCبرای مشاغل و کارفرمایان ( ،)5/2020مشاغل میتوانند کارمندان بزرگسال را برای عالئمی که ممکن
○

است به بیماری کووید 19-مربوط باشد غربالگری کنند ،از جمله تب ≥  100.4یا احساس تب (لرز ،عرق کردن) ،سرفه جدید (متفاوت از سرفه

عادی) ،تنگی نفس ،درد عضالنی یا بدن درد؛ اسهال یا استفراغ؛ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی .اگر عالئم کارمند در باال ذکر نشده
اما همچنان نگرانی وجود دارد،ارزیابی تکمیلی توسط یک ارائه دهنده خدمات پزشکی توصیه میشود.

کارمند به خانه فرستاده شده و به او ابالغ میشود
که برای ابتال به کووید 19-آزمایش دهد .کارمند به
مدت  10روز از آخرین مواجهه با فرد مبتال قرنطینه
میشود.
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یک کارمند بالقوه مبتال کارمندیست که دارای  1یا تعداد بیشتری از عالئم مشابه با ابتالی احتمالی به عفونت کووید 19-است .عالئم عبارتند از تب ≥ 100.4 ○F؛ یا احساس تب (لرز ،عرق کردن) ،سرفه جدید (متفاوت

از سرفه عادی) ،تنگی نفس ،درد عضالنی یا بدن درد؛ اسهال یا استفراغ؛ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی.
مخاطب کارمند بالقوه مبتال ،کودک یا کارمندی در مجموعه است که در تماس نزدیک با کارمند بالقوه مبتال بوده (در یک بازه زمانی  24ساعته مجموعاً  15دقیقه یا بیشتر در فاصله  6فوتی وی بوده) یا با مایعات
بدن/ترشحات کارمند بالقوه مبتال تماس مستقیم داشته؛ یا عضو کالس یا گروه هم دورهای میباشد که در معرض کارمند مبتال قرار داشته است.

مخاطب اکنون مورد ابتال محسوب شده و باید در خانه
ایزوله شود تا زمانی که به مدت  24ساعت ،بدون
استفاده از داروهای تببُر دچار تب نشده باشد ،عالئم
بهبود یافته باشند و  10روز از آغاز بروز عالئم (یا اگر
عالئمی ندارد 10 ،روز از تاریخ انجام آزمایش) سپری
شده باشد.

مخاطب به مدت  10روز از آخرین مواجهه با
فرد مبتال در خانه در قرنطینه میماند.
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مؤسسه تأیید مکند که
مخاطب در معرض کووید-
 19قرار گرفته است.

مؤسسه تأیید می کند
که مخاطب در معرض
ابتال قرار نگرفته یا
تصدیقی برای مواجهه
ارائه نشده است .هیچ
اقدامی الزم نیست. .

مخاطبی کارمند بالقوه مبتال
مطلع م شوند که ممکن است آنان
در مجموعه در معرض بیماری قرار
گرفته باشند .
ضمن انتظار برای تأیید مواجهه ،
مخاطبی مجازند در مجموعه بمانند 2 .

مواجهه تأیید میشود مشروط به آنکه مؤسسه اطالعیهای دریافت کند که تست تشخیصی ویروسی کووید 19-کارمند بالقوه مبتال مثبت شده است یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتالی او به عفونت کووید 19-را

تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیمگیری برای

کودکان و کارمندان دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید19-
در یک مؤسسه آموزشی مخاطبین نزدیک آنان در مجموعه

راهنمای کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید 19-در یک مؤسسه آموزشی

مؤسسه ،مخاطبینی که حین
واگیرداری کودک یا کارمند
دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به
عفونت کووید ،19-در معرض
آنان قرار گرفتهاند را شناسایی
2

کرده و به مخاطبین در معرض
ابتال اطالع رسانی میکند.
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کودک یا کارمند دارای
تأیید آزمایشگاهی ابتال به
عفونت کووید 19-به
خانه فرستاده میشوند.

مؤسسه آموزشی در
خصوص وجود کودک یا
کارمند دارای تأیید
آزمایشگاهی ابتال به
عفونت کووید 19-مطلع
میشود.

1

افراد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید 19-باید قرنطینه شوند تا زمانی که به مدت  24ساعت دچار تب نشده باشند ،عالئم آنان بهبود یافته باشد و  10روز از آغاز بروز عالئم (یا اگر
عالئمی ندارند 10 ،روز از تاریخ انجام آزمایش) سپری شده باشد.

2

دوره واگیرداری فرد مبتال از  48ساعت قبل از بروز عالئم (یا تاریخ انجام آزمایش افراد فاقد عالئم) تا زمانی که دیگر نیازی به ایزوله فرد مبتال نباشد ،محاسبه میشود.
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مخاطبین کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید 19-در یک مؤسسه آموزشی.
گیری برای
ryهای
مسیر
c on f i r m e d COVID - 19 Inf ec ti o n at an E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n .
1

مخاطب یک کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید ،19-کودک یا کارمندی در مجموعه است که در یک بازه زمانی  24ساعته ،مجموعاً  15دقیقه یا بیشتر در فاصله  6فوتی از فرد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید 19-بوده یا
با مایعات بدن/ترشحات فرد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت کووید ،19-تماس مستقیم محافظت نشده داشته؛ یا عضو کالس یا گروه هم دورهای میباشد که در معرض فرد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتال به عفونت قرار داشته است.

مخاطب اکنون مورد ابتال محسوب شده و باید
در خانه ایزوله شود تا زمانی که به مدت 24
ساعت ،بدون استفاده از داروهای تببُر دچار
تب نشده باشد ،عالئم بهبود یافته باشند و 10
روز از آغاز بروز عالئم (یا اگر عالئمی ندارد10 ،
روز از تاریخ انجام آزمایش) سپری شده باشد

نتیجه تست تشخیصی ویروسی
کووید 19-مخاطب مثبت است

مخاطب آزمایش داده

مخاطب به مدت  10روز از آخرین مواجهه با
فرد مبتال در خانه در قرنطینه میماند.
نتیجه تست تشخیصی ویروسی
کووید 19-مخاطب منفی است

مخاطب آزمایش نداده

به مخاطبین اطالع داده
میشود که در مجموعه در
معرض عفونت کووید 19-قرار
گرفتهاند و به آنان ابالغ
میشود خود را قرنطینه کنند
و برای عفونت کووید19-
آزمایش دهند.

