نصائح لقضاء عطلة صيفية آمنة وصح ّي ة

Summer Break

Updated 05/14/21

مع اق رتاب صيف عام  2021تود وزارة الصحة ( )VDHووزارة التعليم بفريجينيا ( )VDOEأن تذكركم بأن عدوى  19-COVIDلن تتوقف
أبدا ً عن النشاط! إذا مل يتم تطعيمك بالكامل ،فريجى االستم رار يف ارتداء األقنعة والحفاظ عىل مسافة التباعد االجتامعي عىل النحو املوىص به من
قبل مسؤويل الصحة .تجنب االزدحام ،واتبع آداب التنفس ومامرسات نظافة اليدين طوال فصل الصيف.
لقاح  19-COVIDمرصح به حالي اً لألطفال الذين يبلغون من العمر  12عام اً فام فوق .قم بزيارة
 /https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccineملعرفة املزيد من املعلومات حول تطعيم طفلك .يعد اللقاح وسيلة
مهمة ملنع إصابة طفلك بفريوس  19-COVIDومنع انتشار املرض .مبجرد أن يتم تطعيمك بالكامل ،فال يجب عليك القيام مبا ييل:
•ارتداء القناع والحفاظ عىل التباعد االجتامعي
•اتباع إرشادات العزل  /الحجر الصحي إذا تعرضت لشخص مصاب بفريوس  .19-COVIDهذا يعني أن طفلك لن يضطر إىل
التغيب عن املدرسة أو التوقف عن مامرسة الرياضية أو األلعاب أو املشاركة ىف األنشطة االجتامعية األخرى أو التجمعات العائلية
قد يحتاج طفلك إىل لقاحات إضافية مع بدء العام الدرايس الجديد .سيتغري قانون الوالية هذا الصيف وسيحتاج الطالب املسجلني يف
املدرسة للعام الدرايس  2022-2021إىل معرفة آخر تطورات التطعيامت املطلوبة يف املدرسة .ملزيد من املعلومات ،قم بزيارة
. /https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements
الجدول  :1تحديثات التطعيامت  ،2021من مرحلة ما قبل الروضة حتى 12
الصف الثاين عرش
•ملكورات السحائية -
لقاحات MenACWY

الصف السابع
•لقاح السعال الدييك
الالخلوي ( )Tdapالجرعة املع ّززة
•فريوس الورم الحليمي
البرشي (ذكور وإناث)
•املكورات السحائية -
لقاحات MenACWY

مرحلة الروضة
• إلتهاب الكبد A

ما قبل الروضة
•إلتهاب الكبد A
•املستدمية النزلية من
النوع « »Bواملعروفة
عامة باختصار ()Hib
•املكورات الرئوية
•فريوس الروتا

يف هذا الخريف ،معظم املدارس ستقدم توجيهات مبارشة وجه اً لوجه ،وبعضها اآلخر ستقدمها بشكل اف رتايض .وزارة الصحة بفرجينيا واملدرسة يعمالن
مع اً لتقديم الدعم واملساعدة يف الحفاظ عىل أمان املدارس العام املقبل من خالل:
•التطعيم :تتعاون وزارة الصحة مع وزارة التعليم بفرجينيا ملساعدة أوالئك املؤهلني للحصول عىل لقاح  19-COVIDوالتأكد
من أن الوالدين عىل دراية بالتطعيامت املطلوبة.
•الفحص :ال ي زال فحص  19-COVIDميثل اس رتاتيجية وقائية مهمة .اختبار التقيص هو فحص األشخاص الذين ال يعانون من
أع راض خاصة بفريوس  19-COVIDأو تعرض مؤخ را ً لحالة مؤكدة مختربي اً معروف بأنها مصابة بعدوى هذا الفريوس.
تتعاون وزارة الصحة مع وزارة التعليم بفرجينيا لتقديم الدعم للمدارس التي ستنفذ ب رامج الفحص الطبي الطوعي يف املدارس
خالل فصل الخريف .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة ./https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/k-12-testing
يجب عىل أي شخص يعاين من أع راض  19-COVIDالبقاء يف املنزل والعمل مع مقدم الرعاية األولية إلج راء فحص فريوس 19-COVID.
تتبع مخالطي املرىض :تقوم إدارات الصحة املحلية بتعيني موظفني إضافيني مخصصني للتحقيق يف الحاالت وتتبع مخالطي املرىض للمساعدة يف تحديد
األشخاص الذين قد يكونون قد تعرضوا لشخص مصاب بـ  19-COVIDوالتأكد من عدم نرشه ألشخاص آخرين .كام أنهم يساعدون األشخاص الذين يتم
عزلهم بسبب الفريوس يف الحصول عىل املؤن التي يحتاجون إليها.

