خوارزمية إدارة الصحة بفيرجينيا ()VDH
تقييم عاملي البنية التحتية األساسيين المصابين بأعراض
كوفيد 19-أو تعرضوا له

vdh.virginia.gov

الفرز يوميًا في المنزل أو في جهة العمل
هل أصيب العامل بأعراض مستجدة لكوفيد19-؟

ﺗﺗﺿﻣن *أعراض كوفيد19 -اﻟﺣﻣﻰ )≤ 100.4درﺟﺔ
فهراهنيأ )تو القشعريرأ ،ةو الإرهاق )التعب بأكثر من
المعتاد( ،أو الصداأ ،عو آلام العضلاأ ،تو السعأ ،لاو
احتاقن الأأ فنو سيلان الأأ ،فنو القفدان المستجد لحاسة
التذوق أو الشأ ،مو ألم الحأ ،قلو ضيق التأ ،سفنو
صعوبة التأ ،سفنو ألم البطن ،أو فقدان الشهية ،أو
الإسأ ،لاهو الغثيان أو اليق ء.
**اﻗﺻد ﺑﺎﻟ ُﻣﺧﺎﻟط اﻟﻠﺻﯾﻖ أي ﺷﺧص ﻛﺎن ﺿﻣن ﻣﺳﺎﻓﺔ
 6أﻗدام ﻣن ﻣﺻﺎب ﺑﻛوﻓﯾد 19-ﻟﻣدة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ 15
دﻗﯾﻘﺔ أو أﻛﺛر ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ،أو اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻹﻓرازاﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ.

نعم

العزل عن غيره .مالزمة
المنزل أو إرساله إلى المنزل.

ال

هل خالط العامل عن كثب**

ال

صا مصابًا بكوفيد19-
شخ ً

استمرار
األنشطة الطبيعية

خالل آخر
 14يو ًما؟

نعم

ملازمة لامنزل أو إرساهل
إلى لامنزل .لاحجر لاصحي
لمد 14ة ﯾو ًما بعد لاتعرض
ا ألخير#.

ينبغي للعامل التواصل مع مقدم الرعاية الصحية للتقييم السريري وإمكانية اإلحالة لالختبار

تقييم مقدم الرعاية
الصحية

*** ≤  50ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛل  100,000ﻧﺳﻣﺔ
ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ .اﻧﻘر ھﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔhttps:// :
vdh.virginia.gov/coronavirus/keymeasures/pandemic-metrics/

ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟـ  14اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك
اﺗﺻﺎل ﻋن ﻗرب ﻣﻌروف** وﻟم ﯾوﺟد أي
ﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ≤50
ﺣﺎﻟﺔ 100,000/ﻧﺳﻣﺔ/اﻷﺳﺑوع***.

ينبغي التفكير في تشخيصات بديلة.
t
يمكن التفكير في إجراء االختبارات
واستبعاد كوفيد 19-بنا ًء على مستوى
الشك السريري وتوفر االختبارات.

خالل آخر  14يو ًما ،المخالطة
عن كثب** لشخص معروف
عنه اإلصابة بكوفيد 19-أو
يُشتبه في إصابته به

ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟـ  14اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﻛﺎن ﯾوﺟد
ﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺑﮭﺎ ≤ 50
ﺣﺎﻟﺔ 100,000/ﻧﺳﻣﺔ/اﻷﺳﺑوع***.

أجر االختبار( tو/أو التقييم
ِ

السريري) لكوفيد.19-العزل في
المنزل.

اﺧﺗﺑر ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد  19ﻋﻠﻰ اﻟﻔور إذا ظﮭرت
اﻷﻋراض ،أو ﺑﻌد  5أﯾﺎم أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺣﺗﻣل
إذا ﻟم ﺗظﮭر أي أﻋراض .اﻧﻌزل/اﺑﻖَ ﻓﻲ اﻟﺣﺟر
اﻟﺻﺣﻲ #ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل.ه

/school-metrics

نتيجة سلبية
لكوفيد19-

نتيجة إيجابية
لـكوفيد19-

نتيجة سلبية
لـكوفيد 19-أو في حالة
عدم إجراء اختبارات

العودة للعمل^
المسار :A
فور أن تحسن األعراض وزوال
الحمى لمدة  24ساعة على األقل
دون أدوية خافضة للحرارة،
فيمكن السماح للعامل بالعودة إلى
عمله.

العزل المنزلي لمدة
 10أيام بعد بدء األعراض
(أو تاريخ النتيجة اإليجابية
لالختبار) .الحجر الصحي
للمخالطين عن كثب.

المسار :C
الحجر الصحي لمدة 14
يو ًما بعد التعرض األخير.

في حالة عدم الخضوع لتقييم مقدم الرعاية الصحية
اﻷﻋراض وﻟﻛن ﺑدون
اﺗﺻﺎل ﻋن ﻗرب** ﻓﻲ
اﻷﯾﺎم اﻟـ  14اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﻟم
ﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟـ
 14اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﺑﮭﺎ ≤  50ﺣﺎﻟﺔ100,000/
ﻧﺳﻣﺔ/اﻷﺳﺑوع***.

فور تحسن األعراض
وزوال الحمى لمدة 24
ساعة على األقل دون أدوية
خافضة للحرارة ،فيمكن
السماح للعامل بالعودة إلى
عمله( .المسار )A

اﻷﻋراض وأﯾﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل
ﻋن ﻗرب** ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟـ
 14اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﺗﻌرض
ﻓﻲ اﻷﯾﺎم  14اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ≤ 50
ﺣﺎﻟﺔ 100,000/ﻧﺳﻣﺔ/
اﻷﺳﺑوع***.

العزل المنزلي لمدة 10
أيام بعد بدء األعراض.
(انظر المسار )B
الحجر الصحي
للمخالطين عن كثب.

في حالة غياب
األعراض لكن مع
المخالطة عن كثب**
خالل آخر  14يو ًما.

الحجر الصحي لمدة
 14يو ًما بعد التعرض
األخير.
(انظر المسار )C

المسار :B
بعد العزل لمدة  10أيام ،في
حالة تحسن األعراض وزوال
الحمى لمدة  24ساعة على
األقل دون أدوية خافضة
للحرارة ،فيمكن السماح
للعامل بالعودة إلى عمله في
اليوم .11

إذا ﻟم ﺗظﮭر أي أﻋراض،
إن نشأت أعراض ،فينبغي
ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻌود اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ
التفكير في إعادة االختبارات .اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻟﯾوم  .14إذا ﻟم
العزل المنزلي لمدة 10
ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
أيام بعد بدء األعراض
ﻟﻣدة  14ﯾو ًﻣﺎ وإذا ﻟم ﺗظﮭر
والحجر الصحي للمخالطين
أي أﻋراض ،ﻓﯾﻣﻛن أن
عن كثب لمدة  14يو ًما بعد
ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻌد
اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﺷر ﺑدون اﺧﺗﺑﺎر أو
آخر تعرض .إن تحسنت
األعراض وزالت الحمى لمدة ﺑﻌد اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر
 24ساعة على األقل دون ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺑوﻟﯾﻣﯾراز اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل
أدوية خافضة للحرارة ،فيمكن ) (PCRاﻟﺳﻠﺑﻲ أو اﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻣﺳﺗﺿدات اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي
السماح للعامل بالعودة إلى
ﻗﻣت ﺑﺈﺟراﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﯾوم
عمله في اليوم .11
اﻟﺧﺎﻣس أو ﺑﻌده#.

○ tاﻻﺧﺗﺑﺎر  -اﺧﺗﺑﺎر  PCRأو اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺿد ) (Agﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻً .إذا ﻛﺎن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺿد ) (Agﺳﻠﺑﯾًﺎ وﻛﺎن اﻹﺷﺗﺑﺎه اﻟطﺑﻲ ﻟﻔﯾروس  COVID-19ﻣرﺗﻔﻌًﺎ ،ﻓﻘم ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﻌﻣل اﺧﺗﺑﺎر  ،PCRوﯾﻔﺿل ﻓﻲ ﺧﻼل ﯾوﻣﯾن ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺿد ) (Agاﻷوﻟﻲ .إذا ﻟم ﯾﻛن اﺧﺗﺑﺎر  PCRﻣﺗﺎ ًﺣﺎ،
ﻓﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾر اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﻌزل اﻟﻣرﯾض .أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺛﺑﺗت إﺻﺎﺑﺗﮭم ﺑﻔﯾروس  COVID-19ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﺗﻌﺎﻓوا ﻻ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرة أﺧرى طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗظﮭر ﻋﻠﯾﮭم أﻋراض ﺟدﯾدة .ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻌظم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل إﻟﻰ إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر
طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭم ﻻ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أﻋراض .اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎح ھﻧﺎ.
^ أثانء الاشتباه في اﻟﺗﻔﺷﻲ فم يكان العأ لمو التأكد من ذلك ،فيمكن تطبيق توصيأ تاكثر صرامة فيام يتعقل بالعودة إلى العلم .
 #ﯾوﺻﻰ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣدة  14ﯾو ًﻣﺎ .إذا ﻟزم اﻷﻣر ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻌد اﻟﯾوم  10ﺑدون اﺧﺗﺑﺎر أو ﺑﻌد اﻟﯾوم  7ﻣﻊ إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر  PCRﺳﻠﺑﻲ أو ﻣﺳﺗﺿد ) (antigenﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ أو ﺑﻌد اﻟﯾوم  .5أوﻟﺋك اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑﻔﯾروس  COVID-19ﻓﻲ اﻷﺷﮭر
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺿد ﻓﯾروس  COVID-19وﻟﯾس ﻟدﯾﮭم أﻋراض ،ﻟﯾﺳوا ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ .راﻗب اﻷﻋراض ﻟﻣدة  14ﯾو ًﻣﺎ واﺗﺑﻊ داﺋ ًﻣﺎ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻓﯾروس .COVID-19
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