اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان مأمور بهداشت

ضمیمه :T-1پروتکل کووید 19-برای مدارس TK-12
توجه :این سند مکررأ بروز رسانی می شود .برای آخرین نسخه ،خواهشمند است که تاریخ صفحه تارنما را بررسی کنید.

بروز رسانی های اخیر(تغییرات با رنگ زرد مشخص شده اند)
10/4/2022
•

در راستای فرمان بروز شده مأمور بهداشت اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس ،در مورد استفاده
از ماسک در فضای سرپوشیده ،تجدید نظر شد .برای اغلب افراد در محیط مدرسه ،استفاده از ماسک
ممکن است بر مبنای اولویت شخصی باشد .افرادی که پیش از تکمیل  10روز جداسازی پس از اینکه
ابتالی آنان به کووید 19-تأیید شده است به مدرسه باز می گردند ،و افرادی که در  10روز اول تماس
نزدیک با مورد ابتالی کووید 19-هستند ،از این امر مستثنی هستند .الزامی است که این افراد به استفاده
از ماسک در اطراف دیگران ادامه دهند .همچنین ،به افرادی که آسیب پذیری بیشتری برای دچار شدن
به بیماری شدید کووید 19-دارند ،اکیدأ توصیه می شود که در محیط های شلوغ ،سرپوشیده با تهویه
ضعیف ،ماسکی با حفاظت بسیارباال بپوشند.

• استفاده از ماسک برای تمام افراد در دفتر پرستار یا بهداشت مدرسه توصیه می شود ،مگر زمانی که یک
کارمند درآن فضا به تنهایی کار می کند.
9/15//2022
•

رجوع به فرمان مامور بهداشت ایالت در مورد تایید واکسن برای کارکنان در مدارس برداشته شد .فرمان
ازتاریخ  17سپتامبر  2022لغو شد.

• استانداردهای موقتی اضطراری ) Cal/OSHA (ETSرا در رابطه با الزامات کارفرمایان برای فراهم
کردن ماسک های تنفسی برای کارکنان در صورت تقاضا برای استفاده داوطلبانه ،صرف نظر از وضیعت وا
واکسیناسیون ،واضح کرد.

اداره بهداشت شهرستان لس آنجلس با پشتیبانی از دانش و تجربه و تخصص بهداشت عمومی ،در حال اتخاذ رویکردی مرحله ای
برای مدارسی است که به دانش آموزان انتقالی کودکستان تا مقطع  12خدمت می کنند .عالوه برشرایطی که توسط مأمور بهداشت
عمومی ایالت و وزارت آموزش کالیفرنیا بر مدارس تحمیل شده است ،مدارس باید از تمام الزامات موجود در این پروتکل نیز
پیروی کنند.
لطفا توجه کنید :با دسترسی به اطالعات و منابع جدید ،این سند ممکن است همچنان بروز رسانی شود .برای بروز رسانی های
این سند ،به جعبه افزارآموزش TK-12اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس بروید.
این سند با بحثی در مورد مقررات کنونی برای آموزش در پردیس در شهرستان لس آنجلس آغاز می گردد ،با اطالعات
در باره راهبردهای ایمنی به خصوص محیط مدرسه ادامه می یابد.
این پروتکل  TK-12اقدامات ایمنی در پنج ناحیه را فراهم می کند:
( )1خط مشی ها و عرف الزامی محل کار برای حفاظت سالمت کارمند و دانش آموز
( )2اقداماتی که اجازه می دهد که تهویه و کاهش ازدحام بهبود یابد
( )3اقداماتی برای بهینه سازی کنترل عفونت
( )4اطالع رسانی به کارمندان ،دانش آموزان و خانواده های دانش آموزان ،و عموم مردم
( )5اقداماتی برای تضمین دسترسی منصفانه به خدمات حیاتی
در بخش اول ،خط مشی های الزامی و اقدامات در یک گروه قرار داده شده اند ،در حالیکه چهار بخش اضافی شامل
راهبردهای متعددی می شوند که مدرسه شما ممکن است همچنانکه تسهیالت شما برای ترویج ایمنی کارمندان ،دانش
آموزان و بازدیدکنندگان طرحی را گسترش می دهد ،اجرای آنها را بر گزینند .اگرچه برخی اقدامات پیشگیری و حفاظتی
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برای تمام مدارس الزامی است ،اکثر اقدامات اختیاری و داوطلبانه هستند .به هر صورت برای مدارس مناسب است که
راهبردهای طبقه بندی شده کاهش کووید 19-را به اجرا بگذارند ،تا خطر را کاهش دهند و تعداد موارد ابتال و انتقال را
در پردیس محدود کنند .اقدامات اضافی در ضمیمه :T-2طرح مدیریت مواجهه برای مدارس  K-12شرح داده شده است
که همچنان الزامی هستند و قابل اعمال برای تمامی پرسنل در محل می باشند .منابع بیشتر برای مدارس  TK-12را
را می توان در جعبه ابزار کووید 19-مدرسه  TK-12یافت.

راهنمای کلی بازگشایی برای تمام مدارس
در حال حاضر ،تمام مدارس مجاز هستند که برای تمامی دانش آموزان از هر مقطع  TK-12باز باشند.
توجه :برای برنامه های مراقبت از کودک واقع شده در مدارس .سازمان های آموزش محلی و مدارسی که خدمات مراقبت روزانه
برای کودکان در پردیس مدرسه ارائه می کنند باید به راهنمای اداره بهداشت عمومی برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی زود هنگام
رجوع کنند.

واکسیناسیون کووید 19-اولین خط دفاع است
دستیابی به میزان باالی واکسیناسیون در پردیس مدرسه ،اولین و بهترین راه برای پایین آوردن خطر ابتال و انتقال در
مدرسه تان است ،به مقدار زیادی خطر بیماری شدید ،بستری شدن در بیمارستان و مرگ را در افرادی که کامال
واکسینه هستند کاهش می دهد و یک الیه حفاظت اضافی برای آنان که نمی توانند کامال واکسینه شوند ،دچار نقص
ایمنی هستند یا عوارض زمینه ای سالمتی دارند ،فراهم می کند.
به این دلیل ،بعالوه بر تمامی الزامات و توصیه های نوشته شده در این پروتکل ،مدارس تشویق می شوند که
راهبردهایی برای عادی ساختن ،ترویج و آسان سازی واکسیناسیون کووید 19-و دوزهای تقویتی برای تمامی کارمندان
و دانش آموزان واجد شرایط در پردیس خود ،اتخاذ کنند .لطفا جعبه ابزار کلینیک واکسن اداره بهداشت عمومی
شهرستان لس آنجلس برای مدارس را رؤیت کنید که یک راهنمای قدم به قدم همراه با بهترین شیوه ها برای میزبانی
یک کلینیک واکسن مبنی در مدرسه است.
در  1اکتبر  ،2021ایالت طرح خود را برای الزامی کردن واکسیناسیون دانش آموزان در مقابل کووید 19-را برای
یادگیری حضوری با شروع ترم ،پیرو تصویب کامل (FDAسازمان غذل ودارو) برای واکسن پوششی مقطع
) K-6و (12-7اعالم کرد .اما این الزمه برای سال تحصیلی  2023-2022به تاخیر افتاد و اولین فرصتی که ممکن
است به اجرا گذاشته شود جوالی  2023می باشد.
 FDAتصویب کامل واکسن فایزر Pfizer Comirnatyرا برای سنین  15-12را اعطا کرده است ،بنابراین ایالت
می تواند برای الزامات واکسن کووید 19-برای دانش آموزان مقطع  12-7از آغاز جوالی  2023اقدام کند.

لیست بررسی پیشگیری کووید 19-برای  TKتا مقطع 12
نام نهاد:
آدرس:
توجه :اصطالحات "کارکنان" و "کارمندان" که در این پروتکل ها استفاده شده اند ،به افرادی اشاره می کنند که
در تسهیالت مدرسه در هر ظرفیتی مرتبط با درس دادن ،مربیگری ،کمک به دانش آموز ،تدارکات درمانی ،یا کمک
شخصی به فرد دانش آموز ،نظافت و تعمیر تسهیالت ،مدیریت ،یا هر فعالیتی که برای عملکرد مدرسه الزم است،
کار میکنند" .کارکنان" یا "کارمندان" ممکن است شامل افرادی شود که :دستمزد خود را مستقیمأ توسط سیستم
مربوطه مدرسه ،توسط نهادهایی که به عنوان پیمانکار برای مدرسه فعالیت می کنند ،توسط نهاد های خارج که با
همکاری با مدرسه برای خدمت به دانش آموزان فعالیت می کنند ،توسط گروه های ثالث که خدمات شخصی برای
فرد دانش آموز فراهم می کنند ،دریافت می کنند ،یا داوطلبان بدون دستمزد هستند که تحت دستور مدرسه وظایف
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ضروری را انجام می دهند .اصطالح "والدین" در این پروتکل ها به افرادی اشاره می کند که در مقام مراقب یا
سرپرست دانش آموز هستند.

خط مشی های الزامی محل کار و شیوه های حفاظت از کارمندان ("کارکنان") و دانش آموزان (تمام
موارد مربوطه را تیک بزنید)
 .Aمدرسه باید یک طرح مهار ،پاسخ و کنترل کووید 19-داشته باشد که رویکرد جامع مدرسه را برای پیشگیری و مهار انتشار
کووید 19-در مدرسه را توصیف می کند .این طرح شامل موارد ذیل میشود ولی محدود به آنها نیست:
❑ یک تیم انطباق کووید 19-تعیین شده که مسئول سازماندهی و اجرای تمامی پروتکل های ایمنی کووید 19-است
و تضمین میکند که کارمندان و دانش آموزان در باره کووید 19-آموزش دریافت می کنند .در صورت رویداد
یک شیوع ،یک عضو از این تیم به عنوان رابط با اداره بهداشت عمومی تعیین می شود.
❑ پروتکلی که قدم هایی را که باید بالفاصله بعد از ابالغ مسئولین مدرسه در مورد هر یک ازاعضای جامعه مدرسه
(مدرسین ،کارمندان،دانش آموز ،یا بازدید کننده) که آزمایش کووید 19-او مثبت می شود ،ترسیم می کند.
• جداسازی فوری مورد ابتال از جامعه مدرسه برای خود انزوایی در خانه ،اگر ابالغ در زمانی که مورد ابتال
در محل است رخ دهد .اگر نیاز است که ترتیبات بازگشت شخص به خانه داده شود ،طرح باید اجازه موقتی
جداسازی در محل را بدهد.
• گزاره برگ ها و دیگر موارد اطالعاتی که به مورد ابتال داده می شود (یا مناسب فرد/افراد خانواده ،اگر مورد
ابتال یک کودک است) ،قوانین حاکم برای خود انزوایی و لینک ها به سایت ها را برای اطالعات بیشتر پوشش
می دهند.
❑ پروتکلی که ضمیمه  :T2طرح مدیریت مواجهه برای مدارس  TK-12را مطابق راهنمای اداره بهداشت عمومی
بنیان می گذارد که روش های مفاد زیر را بطور کلی شرح می دهد:
•

جداسازی مورد (موارد) ابتال

•

شناسایی افرادی که در مدرسه در معرض موارد ابتال قرار گرفته اند

•

اقدامات برای کارمندان و دانش آموزان در معرض قرار گرفته ،برای کاهش انتقال بیشتر ویروس

•

تضمین دسترسی به آزمایش دهی برای تمامی دانش آموزان و کارمندان در معرض قرار گرفته در مدرسه،

صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون آنان.
❑ تابعیت از راهنمای گزارش موارد جدید ،قابل اجرا از  1آگوست  .2022مدارس ملزم هستند تا هر گروه  3یا بیشتر مورد ابتال
به کووید 19-را در یک کالس ،دفتر ،یا گروه از پیش تعریف شده یا قابل شناسایی را (برای مثال هم تیم ها ،اعضای
کلوپ ،هم گروهی ها ،غیره) که در هر زمان ،دریک بازه زمانی  14روزه پیش ازآغاز بیماری در پردیس بوده اند،
را گزارش دهند .تاریخ آغاز بیماری ،تاریخ شروع عالئم کووید 19-یا تاریخ آزمایش کووید 19-است ،هر کدام که

زودتر باشد .تمامی اطالعات گروه مورد ابتال باید بالفاصله به اداره بهداشت عمومی گزارش شود و نه دیرتر از یک
روز کاری بعد از ابالغ موارد به مدرسه ،از طریق ارسال یک گزارش آنالین به
 https://spot.cdph.ca.gov/s/language+en USیا با تماس با مرکز تلفنی گزارش مورد ابتالی
کووید 19-مدرسه  TK-12انجام شود .برای هر سوال یا کمک برای گزارش گروه های مورد ابتال ،با تماس با
مرکز تلفنی گزارش مورد ابتالی کووید 19-مدرسه  ،K-12با اداره بهداشت عمومی تماس بگیرید یا به
 acdc-education@ph.lacounty.govایمیل ارسال کنید .اداره بهداشت عمومی با مدرسه همکاری خواهد
کرد تا تعیین کند که آیا گروه مورد ابتال یک شیوع است که مستلزم پاسخ شیوع بهداشت عمومی است.

❑ طرح اضطراری برای تعطیل کامل یا جزئی فعالیت های حضوری مدرسه ،اگر این امر بر مبنای یک شیوع در مدرسه
یا جامعه ضرورت پیدا کند .درصورتی که تعطیلی کامل یا جزئی به دلیل گروهی از موارد ابتال به کووید 19-الزم باشد،
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مدرسه یک طرح اطالع رسانی توسعه داده و پخش کرده است .
❑ یک پروتکل برای فراهم کردن جوابگویی آزمایش دهی کووید .19-پروتکل حداقل باید راهبرد تضمین دسترسی به
آزمایش دهی برای دانش آموزان و کارکنانی که صرف نظر از وضیعت واکسیناسون عالئم دارند ،یا دانش آموزان یا
کارکنانی که مواجهه شناخته شده یا مشکوک با فرد آلوده به  SARS-CoV-2دارند ،را شرح دهد .توجه کنید که
استانداردهای موقتی اضطراری کنونی  Cal/OSHAبرای پیشگیری کووید ،(Cal/OSHA ETS)19-کارفرمایان را
ملزم می کند تا آزمایش دهی را برای کارمندان بدون هزینه ودر ساعات کاری با دستمزد به دالیل ذیل ارائه دهند:
•
•
•

کارکنانی که دارای عالئم هستند ،صرف نظر ازاینکه آیا مواجهه شناخته شده وجود دارد.
تمامی کارکنان پس از مواجهه ،به استثنای کارمندانی که مخاطب نزدیک هستند که پیشاپیش در  90روز گذشته
به  SARS-CoV-2مبتال بوده اند.
در طول یک شیوع ،آزمایش دهی باید به تمامی کارکنان که در معرض مواجهه قرارگرفته اند ،صرف نظر از
موقیعت واکسیناسیون آنان ،ارائه شود.

❑ عالمتی در هر یک از ورودی های عمومی مدرسه نصب می شود تا بازدیدکنندگان را آگاه سازد که اگر عالئم
کووید 19-دارند ،نباید به تسهیالت وارد شوند.
 .Bتعهدات کارفرمایان و کارکنان در مدارس
❑ کارکنان قرار گرفته در معرض مواجهه یا مشکوک به مواجهه با یک فرد مبتال به کووید ،19-باید راهنمای پس از
مواجهه را که با جزئیات درضمیمه  : T2طرح مدیریت مواجهه برای مدارس  K-12شرح داده شده است ،را دنبال
کنند.
❑ پیرو  ،Cal/OSHA ETSکارفرمایان ملزم هستند که کارکنانی را که عالئم کووید 19-دارند ،از محل کار منع کنند.
 Cal/OSHAهیچ روش خاصی را برای غربالگری کارکنان مقرر نمی کند ،اما اجرای نوعی روش طبق توصیه ،به
پیروی از این الزام کمک خواهد کرد.
❑ کارفرمایان ملزم هستند برای کارکنانی که در فضاهای سر پوشیده کار می کنند و با دیگر کارمندان ،دانش آموزان و
عموم مردم درتماس هستند ،یا در وسایل نقلیه با بیش از یک فرد هستند ،ماسک های پزشکی با برازش مناسب و
ماسک های تنفسی از قبیل  KN95 ،N95یا  KF94را بدون هزینه و برای استفاده داوطلبانه ارائه کنند .توجه کنید
که صرف نظر از وضیعت واکسیناسیون Cal/OSHA ،همچنین کارفرمایان را ملزم می کند که برای هر کارمندی
که در فضاهای سرپوشیده یا در وسایل نقیله با بیش از یک فرد کار می کند ،ماسک های تنفسی با دستورالعمل های
مربوط به تضمین برازش مناسب ماسک را برای استفاده داوطلبانه در صورت تقاضا ،ارائه کنند.
❑ کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که به عنوان یک شرط برای شرکت در یک فعالیت یا ورود به مقر مدرسه ،از
هیچ فردی برای پوشیدن ماسک جلوگیری نمی شود ،مگر اینکه پوشیدن ماسک باعث خطر ایمنی شود.
❑ کارکنانی که در فعالیت هایی از قبیل تدارکات فیزیکال تراپی ،یا کمک شخصی به فرد دانش آموز شرکت می کنند ،باید
مجهز به وسایل حفاظت کننده شخصی مناسب باشند(دستکش ،ماسک ،روپوش ،غیره).
 .Cاجرای الزامات استفاده از ماسک
تمامی مدارس ملزم هستند که به فرمان مامور بهداشت که استفاده از ماسک را در شهرستان لس آنجلس الزام کرده
است ،پایبند باشند و طرح های آماده برای اطالع رسانی این الزامات به نیروی کار ،بازدیدکنندگان ،والدین و
دانش آموزان در اختیار داشته باشند.
❑ خط مشی معافیت از ماسک :در زمان هایی که دستور مأمور بهداشت ماسک همگانی در محیط های عمومی سرپوشیده
شامل مدارس را الزام می کند ،ممکن است راهبردهای محافظ جایگزین را به کار گرفت تا به دانش آموزانی که در
آموزش انفرادی یا برنامه های  504هستند و نمی توانند ماسک را تحمل کنند ،یا در موقعیت هایی هستند که به دالیل
آموزشی ،ایمنی دانش آموز ،یا ناتوانی موجود ،استفاده از ماسک برای آنان چالش آور است ،کمک شود .افراد ممکن
است بدالیل ذیل از پوشیدن ماسک معاف باشند:
•

افراد کوچکتر از دو سال.
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•

افراد ناشنوا یا ارتباط با فردی که ناشنوایی دارد ،جایی که توانایی دیدن دهان برای ارتباط ضروری است.

•

افرادی که یک عارضه پزشکی ،عارضه سالمت روان ،یا ناتوانی دارند ،یا پزشک آنها تعیین کرده است که پوشیدن
ماسک برای آنان ایمن نیست ،ممکن است برای معافیت در مدرسه خود تقاضا دهند ِ.یک گواهینامه از یک ارائه کننده
خدمات درمانی دارای مجوز ایالتی که تصدیق کند که دانش آموز یک عارضه یا ناتوانی دارد که مانع از پوشیدن ماسک
او به طریقه ایمن می شود ،به عنوان اثبات معافیت قبول خواهد شد .این ارائه کنندگان خدمات درمانی دارای مجوز ممکن
است که چنین تصدیقی را ارائه کنند :ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل پزشک ( MDیا  ، ) DOنرس متخصص
( ، )NPیا دستیار پزشک ( )PAکه تحت اجازه یک پزشک دارای مجوز کار می کنند؛ و متخصصین سالمت روان و
رفتار دارای مجوز ،شامل مددکار اجتماعی بالینی ( ، )LCSWروانشناس بالینی ( ، )Psy.D.مشاور حرفه ای بالینی
( ، )LPCCیا مشاور ازدواج و خانواده (.)LMFT

در مواقعی که دستورات مامور بهداشت ممکن است استفاده همگانی از ماسک را در فضای سرپوشیده الزامی کند ،یا
ممکن است استفاده از ماسک را برای افراد معینی الزام کند ،دانش آموزانی که از پوشیدن ماسک معاف هستند ،تا زمانی
که عارضه آنها اجازه می دهد ،باید یک محافظ صورت با پارچه در قسمت پایین بپوشند .مواقعی که مدارس به چنین دانش
آموزانی کمک می کنند ،آنها باید در یک فرایند تعاملی با افرادی که ملزم به پوشیدن ماسک هستند اما معافیت موجه
دارند ،شرکت کنند و ممکن است اجرای راهبردهای حفاظتی جایگزین را برگزینند .راهبردهای جایگزین برای در نظر
گرفتن ،شامل :آزمایش غربالگری منظم(برای مثال ،هفتگی) برای دانش آموزان بدون ماسک؛ راهبردهای بهبود دادن
تهویه در فضاهای سرپوشیده که مورد استفاده دانش آموزان بدون ماسک هستند؛ نشاندن دانش آموزان بدون ماسک
نزدیکتر به پنجره های باز؛ پنکه های خروج هوا ،دریچه های دستگاه های گرمایشی ،تهویه و سرمایشی و تصویه کننده
های مستقل پایه دار هوا؛ و پیشنهاد ماسکهای تنفسی ارتقا یافته به دانش آموزانی و کارکنانی که هوای فضای سرپوشیده
را با دانش آموزان بدون ماسک شریک میشوند (برای مثال (KF94, N95,N95
•

•

معافیت ماسک برای مخاطبین نزدیک :صرف نظر از خط مشی ماسک برای عموم در فضای سرپوشیده،

فرمان همگانی قرنطینه شهرستان لس آنجلس در حال حاضر مخاطبین نزدیک یک مورد مبتال را که
عالئمی ندارند ،اگر بخواهند از قرنطینه اجتناب کنند ،ملزم می کند که برای  10روز پس از آخرین
مواجهه زمانی که در فضاهای سرپوشیده اطراف دیگران هستند ،یک ماسک با محافظت بسیار باال بپوشند
و حداقل  5-3روز پس از مواجهه آزمایش دهند .دانش آموزان با معافیت موجه ماسک که به عنوان
مخاطب نزدیک شناسایی می شوند و می خواهند پس از مواجهه در مدرسه باقی یمانند ،باید بدون عالئم
باقی بمانند و به مدت  10روز پس از آخرین مواجهه عالئم خود را تحت نظر داشته باشند و حداقل یکبار
 3-5روز پس از مواجهه و یکبار  9-6روز پس از مواجهه جواب آزمایش کووید 19-آنها منفی شود.
دانش آموزانی که قادر نیستند که این الزامات را برآورده سازند و نمی توانند پس از مواجهه ماسک
بپوشند ،نیازمندند که تا ده روز پس از آخرین مواجهه در منزل باقی بمانند .بعالوه ،دانش آموزان،
کارمندان و کادر مدیریت در مدارس باید با دستورالعمل های بازرسان شیوع اداره بهداشت عمومی
شهرستان لس آنجلس همکاری کنند که در صورت وقوع یک شیوع در مدرسه ،ممکن است راهبردهای
موقتی را که متفاوت از این پروتکل ها هستند اجرا کنند .برای مثال ،به دانش آموزانی که قادر به استفاده
از ماسک نیستند ،ممکن است دستور داده شود تا در دوران یک شیوع فعال کأل برای ایمنی خود و جمعیت
پردیس ،در خانه بمانند.
برای الزامات بازگشت به کار بعد ازیک رویداد مواجهه ،برای کارمندانی که قادر به پوشیدن ماسک نیستند
به  Cal/OSHA ETSرجوع کنید.

 .Dاطالع رسانی پروتکل
❑ نسخه های این پروتکل در میان تمام کارمندان پخش شده است.
❑ یک نسخه از این پروتکل در دفتر مدرسه نصب شده است و در یک صفحه عمومی در تارنمای مدرسه یا منطقه وارد
شده است.
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اقداماتی که اجازه بهبودی تهویه و کاهش ازدحام کارمندان ،دانش آموزان و بازدیدکنندگان را بدهد(تمامی موارد مربوطه
را تیک بزنید)
❑ اجرای اقدامات برای ترویج بهینه سازی تهویه در مدرسه شدیدأ توصیه می شود .اینها ممکن است شامل( :تمامی موارد
مربوطه را تیک بزنید)
• حد اکثر تغییر مکان تعلیمات در کالس ،وعده های غذایی و فعالیت ها به فضای سرباز ،هرزمان که
قابل انجام و هوا مناسب باشد.
• سیستم گرمایشی ،تهویه و سرمایشی مدرسه در وضعیت مطلوب و کاری است .قبل از بازگشایی مدرسه
در نظر گیرید که سیستم گرمایشی ،تهویه و سرمایشی را توسط یک مهندس مناسب که آشنا با راهنمای
بازگشایی مدارس که توسط مهندسین جامعه آمریکا برای امور گرمایشی ،جای سازی در یخچال و
سرمایشی توسعه یافته است ،ارزیابی کنید). (ASHRAE
•

سیستم گرمایشی ،تهویه و سرمایشی طوری تنظیم می شوند تا تبادل هوای داخل/خارج را به حداکثر برسانند،
مگرآنکه وضعیت خارج (مانند آتش ،رطوبت بسیار باالی خارج ،تعداد باالی گرده دانه ها ،غیره) این امر را
نامناسب کند.

•

فیلترهای هوا به بازده باالتر ارتقا داده شده اند یا رتبه بندی باالترارجحیت دارد).

•

در طول روز مدرسه ،درها و پنچره ها باز بمانند ،در صورت امکان و اگر وضعیت خارج این امر را
مناسب سازد .باید به قوانین موجود آتش که بستن درهای مربوط به آتش را الزام می کنند ،احترام گذاشت.

•

فیلترهای هوا به بازده باالتر ارتقا داده شده اند ( MERV-13یا رتبه بندی باالترارجحیت دارد).

•

به دلیل ظرفیت باالی اتاق و فعالیت های پر خطر که در زمین بازی رخ می دهد ،بهبودی تهویه در
ورزشگاه یک راهبرد حیاتی برای پایین آوردن خطر انتقال ویروس و شیوع هایی که نتیجه بازی های رقابتی
پر خطر است ،می باشد .راهبرد استفاده از پنکه ها برای بهبود تبادل هوا در طبقه پایین ممکن است تاثیر
قابل توجهی درکاهش خطر باشد .برای راهنمایی بیشتر بهترین شیوه ها برای تهویه ورزشگاه را رؤیت
کنید.

•

راه های دیگر:
_____________________________________________________________

•

اطالعات بیشتر در مورد بهبود کیفیت هوا در مدارس شامل یک ابزار تعاملی ( CDCمراکز کنترل و
پیشگیری از بیماری) و راهنمای اداره بهداشت عمومی شهرستان در جعبه افزار کووید 19-مدارس TK-
،12در دسترس است .

❑ اجرای اقداماتی که تهویه را بهبود می بخشد و فاصله جسمی دانش آموزان در اتوبوس های مدرسه را ترویج می دهد،
درنظر داشته باشید .این اقدامات ممکن است شامل (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
• نشاندن یک کودک در هر صندلی اتوبوس
• استفاده یک در میان ردیف ها
• تا جایی که کیفیت هوا و ایمنی مسافر اجازه می دهد ،پنجره ها را باز کنید
❑ اجرای اقداماتی برای کاهش ازدحام در زمان ورود و حرکت دانش آموزان ،والدین یا بازدیدکنندگان در سراسرساختمان
مدرسه در نظر گیرید .این ممکن است شامل (تمام موارد مربوطه را تیک بزنید)
• کارکنان مدرسه در راهروها مستقر می شوند تا فاصله جسمی را ترویج دهند و پرسه زدن و ازدحام را زمانی
که دانش آموزان وارد می شوند که به طرف کالس ها بروند را کاهش دهند.
❑ اجرای اقداماتی که فاصله جسمی را در زمان ممکن بدون مداخله در فعالیت های ضروری را اجازه می دهد ،در نظر
گیرید .این ممکن است شامل اقدامات ذیل شود (موارد مربوطه را تیک بزنید)
•

میزها و صندلی های کالس طوری چیده می شوند تا فاصله بین دانش آموزان و دانش آموزان و معلمین را به
حداکثر برسانند .به عنوان بهترین شیوه ،از ترتیبات نشاندن "گروه های کوچک" در کالس اجتناب کنید .در
Page 6 of 13
)APPENDIX T-1: COVID-19 Protocol for TK-12 Schools (Farsi
Revised 10/4/2022

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان مأمور بهداشت
محل هایی که فاصله گذاری ممکن نیست ،اقدامات ایمنی دیگر ،از جمله بهبود تهویه را در نظر گیرید.
•

برای خواب نیمروز یا محل های استراحت در کالس ها ،دانش آموزان را با فاصله بیشتر از یکدیگر جدا قرار
دهید و به صورت متناوب سر به پا بخوابانید.

•

راه های دیگر:

❑ در نظر گیرید که کالسهای ورزش را تا حد امکان در فضای باز ادائه دهید
❑ اجرای خط مشی های مدرسه که فاصله گذاری جسمی در رختکن ها را ترویج می دهند ،در نظر گیرید .این خط -
مشی ها ممکن است شامل:
• دسترسی به رختکن ها را نوبتی کنید .در نظر گیرید که مجموع زمانی که دانش آموزان و دانش آموزان ورزشکار
دررختکن ها سپری می کنند را محدود کنید ،برای مثال به دانش آموزان ورزشکارپیشنهاد کنید که بعد از تمرین
و بازی ها در خانه دوش بگیرند.
• ابداع گزینه های جدید برای نگهداری لباسها ،کتاب ها و دیگر اقالم.
❑ در طول وعده های غذایی که دانش آموزان در فضای سرپوشیده و بدون ماسک هستند ،اجرای اقداماتی را برای زیادتر
کردن فاصله گذاری جسمی در نظر گیرید .اینها ممکن است شامل( :تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
• اگر دانش آموزان صف می بندند تا غذای خود را بگیرند ،برای ترویج فاصله بین دانش آموزان نوار یا نشانه های
دیگراستفاده شود.
• اگر وعده های غذایی در کافه تریا صرف می شود ،زمانهای صرف نوبتی شود تا تعداد گروه ها را در هر برهه
زمانی کاهش دهد.
• اگر وعده های غذایی در کافه تریا صرف می شود ،فاصله بین میزها/صندلی ها بیشتر شده تا فاصله بین دانش
آموزان در هنگام خوردن را حفظ کند.
اقدامات برای بهینه سازی کنترل عفونت (تمامی موارد مربوط به تسهیالت را تیک بزنید)
❑ غربالگری کارکنان توصیه می شود که قبل از امکان ورود کارکنان به محل کار ،همچنین برای دانش آموزان و بازدیدکنندگان
انجام شود .غربالگری ورود باید شامل بررسی سرفه نگران کننده ،تنگی نفس ،به سختی نفس کشیدن و تب و لرز و اگر کارمند
در حال حاضر تحت فرمان جداسازی یا قرنطینه است ،شود .این غربالگری ها را می توان به صورت حضوری ،در مرحله
ورود به محل ،یا از راه دور ،قبل از ورود با استفاده از یک اپ دیجیتال یا رویکرد دیگر انجام داد.
• دانش آموزان ،کارمندان و بازدیدکننده گان که در ورود غربالگری مثبت دارند یا در هر برهه از روز مدرسه ای عالئم
گزارش می دهند ،باید به تیم انطباق کووید 19-گزارش شوند .تیم انطباق کووید 19-تعیین خواهد کرد که آیا فرد باید از
تسهیالت بر طبق راهنمای اداره بهداشت عمومی در مسیرهای عالئم و غربالگری مواجهه در نهادهای آموزشی مرخص
شود .به دانش آموزانی که غربالگری آنها مثبت می شود ،یک ماسک جراحی ارائه می شود ،مگر اینکه آنها پیشاپیش
ماسکی که کیفیت توصیه شده را دارد پوشیده اند و آنها به محلی که از قبل برای جداسازی انتخاب شده همراهی می شوند
تا ممانعت آنها تعیین شده و ترتیب بازگشت آنها به خانه داده شود ،در صورت وجود این اقدامات.

❑ غربالگری پیش از ورود بزرگساالن و دانش آموزان سنین مدارس متوسطه و دبیرستان باید شامل یک سؤال در باره
تماس نزدیک با هر فردی در خانه ،مدرسه ،یا هر محل دیگری شود که در  10روز گذشته آزمایش کووید 19-او
مثبت شده است .هر فردی که برای مواجهه اخیر غربالگری میشود و تماس نزدیک با فرد مبتال را گزارش می دهد،
باید طبق راهنمای ضمیمه  :T2برنامه مدیریت مواجهه برای مدارس ، TK-12مدیریت شود.
❑ مدارس ممکن است که یک راهبرد برای آزمایش دهی تناوبی برای افراد بدون عالئم که مواجهه شناخته شده ندارند،
در نظر گیرند .در حال حاضر ،وزارت بهداشت کالیفرنیا هیچ تناوب خاصی یا روش خاصی را برای آزمایش دهی
بدون عالئم الزام نمی کند .اما در طول زمان های انتقال باالی جامعه وافزون شدن ارقام بستری شده در بیمارستان،
از قبیل زمانی که  CDCشهرستان لس آنجلس را در سطح باالی انتقال تعیین می کند ،آزمایش دهی مرتب تمام دانش
آموزان و کارمندان صرف نظر از وضعیت* واکسیناسیون آنان ،احتمال دارد که تعداد کثیری موارد مثبت حاصل کند
که در غیر آن صورت ناشناخته باقی می ماندند و اجازه می دادند که انتقال قابل توجه بیشتری در محیط مدرسه رخ
دهد .اداره بهداشت شهرستان لس آنجلس برای مدارس منابعی در دسترس دارد که به ظرفیت آزمایش دهی کمک کند.
سؤاالت در رابطه با منابع آزمایش دهی ممکن است به  ACDC-Education@ph.lacounty.govارسال شود.
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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان مأمور بهداشت
• *آزمایش غربالگری برای افرادی که از کووید 19-تایید شده آزمایشگاه در  90روز گذشته بهبود یافته اند و
عالئمی ندارند ،توصیه نمی شود.
❑ مگر آنکه مدرسه یا حوزه مدرسه اجرای یک خط مشی سخت گیرانه تر استفاده از ماسک را برای ارائه ایمنی در
سطح باالتر برای همگان برگزیند ،استفاده از ماسک ،در راستای فرمان کنونی مامور بهداشت ،برای هر فردی که به
قسمت های سرپوشیده ساختمان های مدرسه یا وسایل نقلیه (اتوبوس های مدرسه ،همچنین ساختمان های مدرسه) وارد
می شود و با دیگران در تماس است (دانش آموزان ،والدین ،یا دیگر کارکنان)  ،ممکن است بر اساس اولویت فردی
باشد .پوشیدن ماسک با حفاظت بسیار باال برای افرادی که در خطر بیماری شدید هستند ،همچنان اکیدأ در این محیط-
ها توصیه می شود:
•

فضاهای بسته با جریان ضعیف هوا

•

اماکن شلوغ با تعداد افراد زیادی در نزدیکی یگدیگر ،و

• محیط های با تماس نزدیک ،بخصوص مکانی که افراد در حال صحبت در نزدیکی یکدیگرهستند(یا به
شدت نفس می کشند)
❑ در راستای راهنمای فعالیتی  CDCبرای مدارس  ،K-12استفاده از ماسک برای تمامی افراد در دفتر پرستار یا
دفتربهداشت مدرسه توصیه می شود ،مگر آنکه پرستار مدرسه یا کارمند دیگر به تنهایی درآن فضا کار می کند.
هیچ موردی در این پروتکل ،مدارس را ملزم نمی کند که ماسک ها را برای عموم دانش آموزانی فراهم کنند که پوشیدن
آن را برمیگزینند .اما برای ثبات ایمنی پردیس ،نگهداری ذخیره ماسک برای دانش آموزانی که ممکن است در طول روز
مدرسه عالئم بروز دهند ،توصیه می شود.
•

برای آخرین راهنمای بروز رسانی شده اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس و اطالعات استفاده
از ماسک به ماسک های کووید 19-رجوع کنید.

•

مالحظات آموزشی :در دورانی که مامور بهداشت عمومی استفاده همگانی از ماسک را در فضای سرپوشیده
الزامی می کند ،یا برای کارکنانی که به صورت داوطلبانه در زمانی که ماسک الزامی نیست ،ترجیح می دهند
ماسک بپوشند ،معلمین یا دیگر کارمندان که نگران موانع بالقوه برای تعلیم دستورالعمل های واج شناسی هستند،
باید ماسک ها را با بخشی شفاف که لب ها و دهان را قابل رویت می کند ،جایگزین کنند .در زمان این فعالیت
های خاص ،آنها همچنین ممکن است یک حفاظ صورت با پارچه در پایین آن را جایگزین پوشش صورت کنند.

❑ استفاده داوطلبانه از ماسک های صورت با فیلتراسیون باال و برازش مناسب توسط کارمندان ،دانش آموزان ،و
بازدیدکنندگان ،زمانی که در فضای سرپوشیده هستند مناسب است ،زیرا ماسک همچنان یک راهبرد کاهشی مؤثر
برای محدود کردن خطر انتقال در پردیس های مدرسه باقی می ماند.
• مدارس تشویق می شوند که به ادامه نصب عالمتی در ورودی مدرسه ،در ورودی دفتر مدرسه ،و در سراسر
ساختمان مدرسه ادامه دهند که خاطر نشان می کند که استفاده از ماسک در پیشگیری انتقال کووید 19-و دیگر
بیماری های تنفسی مؤثر است ،و استفاده صحیح ماسک صورت برای افرادی که پوشیدن آن را برمی گزینند ،را
نشان می دهد.
• والدینی که ترجیح می دهند که کودکان خردسال تر آنها به پوشیدن ماسک ادامه دهند ،تشویق می شوند که ماسک
صورت دومی را برای هر روز مدرسه فراهم کنند که در صورتی که ماسکی که کودک پوشیده است آلوده شود،
اجازه تعویض ماسک صورت در طول روزرا بدهد.
❑ توصیه می شود که اقداماتی وجود داشته باشد که نظافت مناسب فضا ،سطوح و اشیاء در سراسر مدرسه را ترویج
کند.اینها ممکن است شامل (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید)
•

بعد از نقل و انتقال هر فردی که عالئم کووید 19-را بروز می دهد ،روزانه اتوبوس ها کامال تمیز و ضد -عفونی
می شوند .رانندگان مجهز به ورقه های ضدعفونی و دستکش های یکبار مصرف هستند تا از ضدعفونی سطوح در
صورت نیاز در طول مسیر حمایت کنند.

•

محصوالت نظافتی که در مقابل کووید 19-موثر هستند (اینها در لیست تایید شده ” "Nسازمان حفاظت محیط
زیست( )EPAفهرست شده اند) ،طبق دستورالعمل های محصول استفاده شوند .زمانی که ضدعفونی کننده -های
تایید شده  EPAدر دسترس نیستند ،ضدعفونی کننده های جایگزین می تواند استفاده شود (برای مثال  1/3فنجان
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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
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سفید کننده به یک گالن آب اضافه می شود یا محلول های محتوی  %70الکل) .سفید کننده را با دیگر محصوالت
ضدعفونی و نظافتی ترکیب نکنید – این موجب گازهای سمی می شود که ممکن است برای تنفس بسیار خطرناک
باشد.
•

کارکنان نظافت و دیگر کارکنان که مسئول نظافت و ضدعفونی سطوح و اشیاء مدرسه هستند ،همانطور که قابل
اجرا است ،در مورد دستورالعمل های سازنده ،الزامات  Cal/OHSAبرای استفاده ایمن وهمانطور که توسط
قانون مدارس سالمت الزامی شده است ،تعلیم می بینند.

•

کارکنان نظافت و دیگر کارکنان مسئول برای نظالفت و ضدعفونی به وسائل حفاظتی شخصی ( (PPEمناسب
شامل دستکش ،حفاظ چشم ،حفاظ تنفسی و دیگر وسائل حفاظتی ،همانطور که توسط محصول الزام شده،
مجهز هستند.

•

تمامی محصوالت نظافتی از دسترس کودکان دور نگاه داشته می شود و در یک فضای خارج از دسترس انبار می
شود.

• در طول نظافت و ضدعفونی ،تهویه تا حد امکان به حداکثر می رسد .اگر از دستگاه سرمایشی استفاده می شود،
درجه ای را انتخاب کنید که هوای تازه به داخل می آورد .فیلتر های هوا و فیلتراسیون دستگاه را تعویض
و بررسی کنید تا بهینه سازی کیفیت هوا را تضمین کنید.
• سرویس های بهداشتی ،سرسراها ،اتاق های زنگ تفریح و اتاق های استراحت و دیگر نواحی به تعداد دفعات
فهرست شده در پایین ،تمیز می شود .نظافت روزمره حداقل روزی یکبار در طول کار توصیه می شود ،اما ممکن
است به دفعات بیشتری انجام شود.
 oسرویس های بهداشتی:
 oسرسراها/مناطق ورودی:
 oاتاق های زنگ تفریح معلمین/کارمندان:
 oکالس ها:
 oبخش غذاخوری کافه تریا:
 oبخش آماده کردن غذای کافه تریا:
 oدفتر جلو:
 oدفاتر دیگر:
 oنواحی دیگر:
❑ اجرای اقداماتی که دست شستن مرتب کارمندان ،دانش آموزان و بازدیدکنندگان را ترویج دهد .اینها ممکن است شامل:
(تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
• به دانش آموزان و کارکنان فرصت های مکرر داده می شود تا دستهایشان را با صابون به مدت  20ثانیه
بشویند ،بعد از استفاده کامال به هم بمالند و از دست خشکن های دست بدون لمس یا حوله های کاغذی برای
خشک کردن کامل دست ها استفاده کنند (یا از حوله های پارچه ای یکبار مصرف).
• دانش آموزان خردسال تر برای فرصت های دست شستن مکرر که شامل قبل و بعد از خوردن ،بعد از استفاده
از سرویس بهداشتی ،بعد از بازی در فضای باز و قبل و بعد از هر فعالیت گروهی است ،مرتبأ برنامه ریزی
می شوند.
• ضدعفونی کننده دست پایه الکلی اتیل(محتوی حداقل  %60اتانول) در محل هایی که دست شویی یا ایستگاه
دستشویی قابل حمل وجود ندارد ،در دسترس تمامی دانش آموزان و کارکنان در محل های سوق الجیشی (مهم)
در سراسر مدرسه قرار داده می شود(داخل یا نزدیک کالس ها ،اتاق هایی که خدمات پشتیبانی را ارائه می
کنند ،اتاق های موزیک و هنر) .ضدعفونی کننده دست پایه الکلی اتیل ارجحیت دارد و باید در محیط های
مدرسه استفاده شود .ضدعفونی کننده های دست محتوی الکل آیسوپروپیل( )isopropylبه عنوان ماده فعال،
در مدارس استفاده نمی شوند زیرا تحریک کننده تر هستند و می توانند از طریق پوست جذب شوند. .
• قورت دادن ضدعفونی کننده دست پایه الکلی می تواند باعث مسمومیت از الکل شود .ضدعفونی کننده دست در
دسترس نیست و باید تحت نظارت یک بزرگسال برای کودکان زیر  9سال مصرف شود .معلمین و کارمندان از
خطر آگاه شده اند و اگر دلیلی وجود دارد که باور دارند که دانش آموزی ضدعفونی کننده دست صرف کرده
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است ،آنها باید با کنترل مسمومیت در  1-800-222-1222تماس گیرند.
• ضدعفونی کننده دست ،آب و صابون ،دستمال های کاغذی و سطل های زباله در داخل یا نزدیک ورودی
تسهیالت ،در بخش پذیرش و هر مکان دیگری که داخل محل کار است یا درست در خارج محلی که افراد
تعامالت مستقیم دارند ،در دسترس است.
❑ توصیه می شود که ضدعفونی کننده دست موثر در مقابل کووید ،19-در دسترس تمامی کارمندان درداخل یا نزدیکی این
محل ها باشد(تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
• ورودی/های ساختمان ها ،خروجی/ها
• دفتر مرکزی
• ورودی راه پله ها
• ورودی آسانسور (اگر مربوط می شود)
• کالس ها
• اتاق های زنگ تفریح برای معلمین
• دفترهای معلمین

مالحظات ویژه برای ورزش ها و اجراهای هنری
❑ مالحظات کلی :فعالیت بدنی و فعالیت های دیگر همراه با تنفس بیشتر یا قویتر ،از قبیل ورزش های با تماس ،آوازخواندن،
نواختن سازهای بادی ،رقص یا تلفظ کلمات در زمان تمرین تأتر و اجراها ،خطر انتقال ویروس را بویژه در فضای
سرپوشیده ،افزایش خواهد داد .در این زمان ،در راستای فرمان مأمور بهداشت ،استفاده از ماسک در طول این فعالیت-
ها ،یک اولویت شخصی است .اما مدارس ،کالس های هنرهای نمایشی و کلوپ ها ،و کلوپ های ورزشی جوانان و
گروه های ورزشی ،آزاد هستند تا در اطراف این فعالیت های پر خطرتر ،رویکرد محتاطانه تری را در نظر گیرند و
خط مشی های سخت گیرانه تر استفاده از ماسک یا آزمایش دهی را اجرا کنند .همچنین به طرح پاسخگویی کووید-
 19شهرستان لس آنجلس مراجعه کنید که نشان می دهد اگر معیار هشدار دهنده اولیه برای تعداد شیوع در کالس ها
وارد سطح باالی نگران کننده شود ،استفاده از ماسک برای این فعالیت های پرخطرتر اکیدأ توصیه می شود.
❑ ورزش های مدرسه
• هر ورزش سازمان یافته جوانان شامل تیم های ورزشی مدرسه و کلوپ ها باید
ضمیمه :Sپروتکل ورزش های سازمان یافته جوانان را مرور کند و باید از هر الزامات ذکر شده پیروی کند
تا خطر انتشار کووید 19-را کاهش دهد .تعداد قلیلی از توصیه های ویژه در دنباله ذکر می شوند ،اما
جایگزین ضمیمه  Sنیستند.
•

حتی ورزش های در فضای باز ممکن است شامل خطر باالتر تعاملی شوند که در فضای سرپوشیده رخ می-
دهد ،سفر در اتوبوس های تیمی ،تمرین با وزنه ،اشتراک رختکن ها ،یا تماشای فیلم های بازی ،از این قبیل
هستند .اگر اقدامات ایمنی اضافی از قبیل استفاده از ماسک در این محیط ها ،الزام واکسیناسیون ،آزمایش دهی
مرتب به روال عادی ،محدود کردن همزمان تعداد شرکت کنندگان در اتاق های وزنه و اتاق های رختکن ،و
انتقال فعالیت ها به فضای باز در هر زمان ممکن ،مناسب هستند ،برنامه های ورزشی باید آنها را در نظر
گیرند.

•

اگر ورزش های جوانان در فضای سرپوشیده انجام می شود ،از کارکرد مطلوب دستگاه گرمایشی ،تهویه و سرمایشی
ساختمان خود اطمینان حاصل کنید .تهویه ورزشگاه ها با قرار دادن راهبردی پنکه های زمینی ،می تواند بهبود یابد.
بهترین شیوه ها برای تهویه ورزشگاه را رؤیت کنید.

❑ کالس های موزیک
•

زمانی که سازهای بادی نواخته می شود یا آوازخوانی در محیط های گروهی رخ می دهد ،بویژه در فضاهای
سرپوشیده ،مدارس ممکن است در نظر گیرند که آیا اقدامات ایمنی افزوده باید اجرا شود .برخی پیشنهادات
شامل:
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 oافرادی که سازهای بادی می نوازند ،ممکن است یک پوشش اصالح شده صورت را که اجازه تماس
مستقیم با دهانه ساز در زمان نواختن ساز را می دهد ،بپوشند .در زمان هایی که دانش آموزان به
صورت فعال در حال تمرین یا اجرا نیستند ،آنها ممکن است برگزینند که پوشش خود را به پوشش کامل
صورت تغییر دهند.
 oپوشش بوقی شکل ،در زمان نواختن ساز بادی ،توصیه می شود.
 oدر نظر گیرید که اجازه فاصله گذاری جسمی)حداقل  3فوتی توصیه می شود) ،بین هر نوازنده ساز
بادی و دیگر شرکت کنندگان را بدهید.
 oبخصوص اگر استفاده از ماسک ،پوشش بوقی ،یا فاصله گذاری اجرا نمی شود ،در نظر گیرید که
آزمایش غربالگری را حداقل هفتگی ،به روال عادی ،برای تمامی افراد شرکت کننده در تمرین یا اجرای
گروهی در فضای سرپوشیده ،انجام دهید.
 oدر هر زمان ممکن ،این فعالیت ها را به فضای باز انتقال دهید که به طور فاحش از خطرات مرتبط
با تهویه ضعیف و فضاهای سرپوشیده شلوغ می کاهد .اقدامات پیشگیرانه اضافی در باال توصیف شده-
اند ،از جمله ماسک های اصالح شده ،پوشش بوقی ،و فاصله گذاری می توانند بر اساس سطح احتیاطی
مورد دلخواه اجرا شوند.
•

در فعالیت هایی که شامل آوازخوانی در یک محیط گروهی می شود ،در هر زمان ممکن ،اجازه فاصله گذاری
بیشتر بین افراد و انجام این فعالیت ها در فضای باز ،را در نظر گیرید .اگر خوانندگان بدون ماسک و بدون
فاصله گذاری جسمی توصیه شده در زمانی که در فضای سرپوشیده هستند آواز می خوانند ،آزمایش به روال
عادی ،حداقل هفتگی ،برای تمامی اعضای گروه ،یک مورد مالحظه دیگر است.

•

هر کجا که امکان دارد ،از الیه های (پد) جاذب یکبار مصرف یا ظروف دیگراستفاده کنید ،تا محتوای دریچه
های آب دهان و کلیدهای آبی را بگیرید ،دور بریزید ،یا به روش مناسب بعد از استفاده تمیز کنید.

❑ کالس های تأتر
•

زمانی که شرکت کنندگان در حال تلفظ هستند و ماسک استفاده نمی شود ،اجازه فاصله گذاری بیشتر جسمی
بین آنها را در نظر گیرید(برای مثال آنها که در کارگاه تأترهستند)

•

اگر در زمانی که تمرین در فضای سرپوشیده انجام می شود ،ماسک استفاده نمی شود و فاصله جسمی حفظ
نمی شود ،آزمایش به روال عادی ،حداقل هفتگی ،برای تمامی شرکت کنندگان ،را در نظر گیرید.

•

به جای تمرین ها و اجراها در فضای سرپوشیده ،برگزاری آنها را در فضای مجازی یا باز در نظر گیرید.

❑ کالس های رقص
•

در طول فعالیت هایی که به سبب تالش های سنگین ،حجم بیشتری از قطرات تنفسی ایجاد می کنند ،افزایش
فاصله بین افراد و/یا انتقال این فعالیت ها به فضای باز ،را در نظر گیرید.

•

اگر درطول فعالیت های فضای سرپوشیده ماسک استفاده نمی شود و فاصله جسمی حفظ نمی شود ،آزمایش دهی
غربالگری به روال عادی ،حداقل هفتگی ،را در نظر گیرید.

❑ ضبط موسیقی
•

به دلیل مقدار زیاد قطرات تنفسی آزاد شده در یک فضای سرپوشیده محدود نسبی کوچک ،فاصله بیشتر بین
خوانندگان و دیگران در اتاقک صدا یا اتاقک ضبط ،بخصوص اگر خواننده ماسک نپوشیده است ،را در نظر
گیرید .

•

اگرسازهای بادی در یک اتاقک صدا با حضور دیگران نواخته می شوند ،در مورد چگونگی بهبود ایمنی و
کاهش خطر در مورد کالس های موسیقی ،به بخش باال رجوع کنید.
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•

بعالوه سازهای بادی ،موزیک گروهای موسیقی بدون کالم دیگر ممکن است با استفاده از اتاقک صدا ضبط شود؛
اما حفظ حداقل فاصله جسمی  3فوتی بین تمام موزیسین ها را در جایی که امکان پذیراست در نظر گیرید ،به
ویژه اگر از ماسک استفاده نمی شود.

•

آزمایش دهی به روال عادی ،حداقل هفتگی ،برای تمامی اعضای گروه که یک اتاقک ضبط را شریک هستند ،اگر
تمامی آنها ماسک نمی زنند و فاصله گذاری جسمی حفظ نمی شود ،اکیدأ توصیه می شود.
قبل از استفاده موزیسین دیگر یا گروه موزیسین ها ،اتاقک باید بخوبی تهویه شود(استفاده از یک وسیله تصفیه
هوا را در نظر گیرید) تا تعویض کامل هوا را ترویج کند و وسائل مشترک (برای مثال میکروفون ها) باید
ضدعفونی شود.

•

❑ اجراها
•

هر اجرا باید راهنمای بهترین شیوه ها برای رویدادهای کوچک تر را دنبال کند ،تا خطر انتشار کووید 19-را کاهش دهد،
مگر اینکه اجرا یا رویداد شما یک ابر رویداد است(که با بیشتر از  1,000شرکت کننده در محل سرپوشیده یا 10,000
شرکت کننده در فضای باز تعریف می شود) در آن صورت ،شما باید راهنمای ابر رویدادها را دنبال کنید.

•

برای تمام اجراهای تولیدی تحت حمایت مدارس  ، TK-12اجرای اقدامات ایمنی اضافی را به ویژه اگر در زمان
اجراها در فضای سرپوشیده ماسک پوشید نمی شود ،در نظر گیرید .آزمایش دهی به روال عادی ،حداقل هفتگی
را برای تمامی اجراکنندگان و کارکنان صحنه که در تماس نزدیک با اجراکنندگان هستند از ابتدا که بیشتر از 72
ساعت قبل از اولین گردهمایی گروه تولیدی نیست و ادامه آن که تا انتهای برنامه اجرایی است ،در نظر گیرید.

اقداماتی که به پردیس جامعه و عموم مردم اطالع رسانی می کند
❑ پیش از آغاز مدرسه ،اطالعات مربوط به خط مشی های مدرسه باید به والدین و دانش آموزان در موارد ذیل ارسال
شود (موارد مربوطه را تیک بزنید)
• خط مش های جداسازی و قرنطینه همانطور که در مورد دانش آموزانی که عالئم دارند یا ممکن است در معرض
مواجهه کووید 19-قرار گرفته باشند ،اعمال می شود________
• گزینه ها برای آزمایش دهی کووید ،19-اگر دانش آموزیا یک عضو خانواده عالئم دارد یا در معرض کووید-
 19قرار گرفته است
• اگر دانش آموز عالئم دارد یا ممکن است در معرض قرار گرفته باشد ،با چه کسی تماس گرفته شود:
•
•
•
•
•
•
•

چگونه بررسی عالئم را قبل از اینکه دانش آموز خانه را ترک کند انجام دهیم________
مؤثر بودن ماسک های صورت در کاهش خطر انتقال کووید 19-و دیگر عفونت های تنفسی ،وحق تمامی افراد
در مورد پوشیدن ماسک بر اساس اولویت شخصی بدون تهدید دخالت یا تبعیض
اهمیت پیروی دانش آموزان از خط مشی های موجود فاصله گذاری جسمی و کنترل عفونت________
تغییرات در برنامه ریزی آموزشی و فوق برنامه برای دفع خطر________
خط مشی های مدرسه در مورد دیدارهای والدین از مدرسه و توصیه پذیری برای تماس مدرسه از دور
_______
اهمیت ارائه اطالعات بروز تماس اضطراری به مدرسه ،شامل چند گزینه تماس والدین________
موارد دیگر:

اقداماتی که دسترسی منصفانه به خدمات حیاتی را تضمین می کند
❑ یک طرح برای بروز کردن برنامه های آموزشی انفرادی ( )IEPsو برنامه های  504دانش آموزان با نیازهای ویژه،
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توسعه یافته تا آموزش بتواند بدون خطر غیر ضروری برای دانش آموز ادامه پیدا کند.
• این طرح شامل یک روش برای تماس فعال مدرسه با والدین در آغاز سال تحصیلی است ،تا تضمین کند که به
مسائل مربوط به آموزش کودک و ایمنی رسیدگی شده است.
• اصالحات در  IEPsانفرادی و برنامه های  504ممکن است شامل یادگیری از راه دور ،اصالحات در کالس
برای کمک به نیازهای دانش آموز ،حضور در مدرسه در یک محل جداگانه با تعداد کمی دانش آموز ،یا رویکردی
ترکیبی از یادگیری در کالس و از راه دور باشد.
• قدم هایی برای اصالح برنامه های  IEPو  540برداشته شود تا تضمین کند که ایمنی دانش آموزان با مقررات
مربوطه قانون ایالت و فدرال ،انطباق دارد.
❑ خدمات اداری یا عملیاتی که میتواند ازراه دور ارائه شود(برای مثال ،ثبت نام در کالس ،ارسال فرم و غیره) به آنالین
انتقال داده شده اند.
هر اقدامات اضافی که در باال شامل نشده است ،باید روی ورقه های جداگانه فهرست شود که محل کسب و کار باید آنها
را به این سند ضمیمه کند.
برای هر سؤاالتی یا اظهار نظرهایی در باره این پروتکل ،شما ممکن است با شخص زیر تماس بگیرید.
نام شخص مورد تماس در کسب و کار:
شماره تلفن:
آخرین تاریخ تجدید نظر شده:
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