خوارزمية إدارة فيرجينيا الصحية ( )VDHلتقييم طفل مصاب
تعرض لفيروس كوفيد19-
بأعراض أو ّ
[هذه الخوارزمية ألغراض التشخيص ،وال ينبغي استخدامها للفحص]

vog.ainigriv.hdv

ال

هل كان الطفل على اتصال وثيق
** خالل الـ  14يومًا الماضية
بشخص مصاب بكوفيد19-؟
نعم

هل طفلك مريض ويعاني من
عرض (أعراض) كوفيد* 19-؟

للوالدين واألوصياء

نعم
ظهور أعراض جديدة او
غير عادية على الطفل

األعراض المعتادة للطفل (مثل الحساسية
والصداع النصفي والربو) أو الناتجة عن
تشخيص معروف (مثل التهاب األذن والتهاب
الحلق)

ال

إرسال إلى
المدرسة و/أو
مرافق رعاية
األطفال

إبقاء الطفل في المنزل.
االتصال بمقدم الرعاية
الصحية.
إخطار المدرسة.

اسع للحصول على الرعاية الصحية وف ًقا للممارسة
َ
َ
المعتادة .في حال وجود حمى ،ابق في المنزل
حتى اختفاء الحمى لمدة  24ساعة على األقل بدون
أدوية خافضة للحرارة

نعم
تفسير آخر لألعراض (على سبيل
المثال ،حالة مزمنة أو تشخيص
معروف)

نعم

للمدارس ومرافق
رعاية األطفال

هل يعاني الطفل من عرض (أعراض)
كوفيد *19-في المدرسة/مرفق رعاية األطفال؟

ال

هل كان الطفل على اتصال وثيق
** خالل الـ  14يومًا الماضية
بشخص مصاب بكوفيد19-؟

* تشمل أعراض كوفيد 19-الحمى (≥100.4
درجة فهرنهايت) أو القشعريرة ،والتعب (التعب
أكثر من المعتاد) ،والصداع ،وآالم العضالت،
والسعال ،واحتقان األنف أو سيالن األنف ،وفقدان
حاسة التذوق أو الشم ،والتهاب الحلق ،وضيق
التنفس أو صعوبة التنفس ،وألم البطن ،واإلسهال،
والغثيان أو القيء ،ظهور جديد لضعف الشهية أو
سوء التغذية.

ظهور أعراض جديدة او
غير عادية على الطفل

ال
العزل عن اآلخرين .اإلرسال
إلى المنزل .في حال عدم وجود
تقييم سريري ،انظر قسم العودة
أدناه.

وجود حمى
االستمرار في
األنشطة الطبيعية

نعم

ال

** االتصال الوثيق يعني التعرض المحتمل
لشخص مصاب بفيروس كوفيد .19-اعرف
المزيد هناُ .تطبق بعض االستثناءات على
مرافق الطالب من الروضة إلى الصف الثاني
عشر>

إرسال إلى المنزل حتى اختفاء الحمى
لمدة  24ساعة على األقل بدون أدوية
خافضة للحرارة

التقييم السريري لألطفال المصابين بأعراض فيروس كوفيد*19-
()www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html

لمقدمي الرعاية الصحية

خالل األيام الـ  14الماضية ،هل كان هناك اتصال وثيق معروف ** بشخص
معروف أنه مصاب أو يشتبه في إصابته بفيروس كوفيد19-؟
ال

نعم

اختبار( و/أو تقييم سريري)
لفيروس كوفيد .19-العزل في
المنزل.

عزل/حجر صحي #في المنزل.

لفيروس كوفيد19-
إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد19-
سلبية أو لم يتم إجراء اختبار

الحجر الصحي لمدة  14يومًا بعد
التعرض األخير #أو العزل لمدة 10
أيام بعد ظهور األعراض

إذا لم تظهر
أعراض ،فقد
يعود الطفل إلى
المدرسة و/أو
مرافق رعاية
األطفال بعد
#
اليوم الـ .14

09/14/2021

إذا ظهرت
أعراض ،أعِ د
االختبار في
أسرع وقت
ممكن .عزل في
المنزل لمدة 10
أيام بعد ظهور
األعراض.
تطبيق الحجر
الصحي على
#
المخالطين.

نتيجة اختبار إيجابية
أو تشخيص إيجابي

إذا كانت نتيجة
اختبار كوفيد19-
سلبية

عزل منزلي لمدة  10أيام بعد
ظهور األعراض (أو تاريخ االختبار
اإليجابي) .تطبيق الحجر الصحي على
#
المخالطين.

بعد العزل لمدة 10
أيام ،إذا اختفت الحمى
لمدة  24ساعة
على األقل وتحسنت
األعراض ،يمكن
للطفل العودة إلى
المدرسة و/أو مرافق
رعاية األطفال.

االختبار – ارجع إلى مواقع إجراء
االختبار في  General( VDHو
 )Healthcare Providerللتعرّ ف
على التوقيت الموصى به لالختبار
وتفاصيل أخرى.

ضع في اعتبارك التشخيصات البديلة .بمجرد
أن تتحسن األعراض وال يعاني الطفل من
الحمى لمدة  24ساعة على األقل بدون دواء
خافض للحرارة ،يُسمح له بالعودة إلى المدرسة/
مرافق رعاية األطفال.

العودة إلى المدرسة
ومرافق رعاية األطفال

إذا لم يتم إجراء اختبار أو تقييم سريري.

ال توجد أعراض ولكنه كان
على اتصال وثيق بمصاب**

الحجر الصحي لمدة
 14يوم #.إذا لم تظهر
أعراض ،العودة
بعد اليوم الـ .14
إذا ظهرت أعراض،
فأنت بحاجة إلى عزل
لمدة  10أيام وتطبيق
حجر صحي على
#
المخالطين.

األعراض موجودة (سواء
كانوا على اتصال وثيق
بمصاب أو ال **)

العزل في المنزل
لمدة  10أيام .ثم
العودة عند اختفاء
الحمى لمدة 24
ساعة بدون دواء
خافض للحرارة.
تطبيق الحجر الصحي
#
على المخالطين.

#

ابقَ في المنزل (الحجر الصحي)
حتى يصبح من اآلمن التواجد حول
اآلخرين .هناك بعض االستثناءات .هناك
بعض االستثناءات .راقب األعراض واتبع
دائمًا توصيات الوقاية من كوفيد-19حتى
يصبح من اآلمن التواجد حول .

