خوارزمية إدارة فيرجينيا الصحية ( )VDHلتقييم طفل مصاب
تعرض لفيروس كوفيد19-
بأعراض أو ّ
هذلا هخوارزمية ل غراض لاتشخيص ،ولا ينبغي استخدامها للفحص]

vdh.virginia.gov
ال

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

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

للوالدين والأوصياء

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

إرلاس 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

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-؟

ضتشمل أعراض كويفد 19-لاحمى )≥100.4
درجة فهرنهاتي( أو قلاشعريرة ،ولاتلا( بعتبع
أكثر ملا نمعتاد( ،وصلادعا ،وآلاضعلا مالت،
ولاسعال ،واحتقاا نلأنف أو سيالا نلأنف ،وقفدنا
حاسة لاتذوق أو لاشم ،ولاتهالا بحلق ،ويضق
لاتنفس أو عصوبة لاتنفس ،وألا ملبطن ،وال سهال،
ولاغثيان أو قلايء ،ظهور جديد لا فعضلشهية أو
سوء لاتغذية.

نعم

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

ظهور أعراض جديدة او
غير عادية على الطفل

ال

نعم

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 اإلكلينيكي لألطفال الذين لديهم أعراض كوفيد*19-
)(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html

لمقدم الرعاية الصحية
ي

خالل آخر  14يو ًما ،هل تمت بشكل معلوم مخالطة**
شخص ثبت أنه مصاب أو يشتبه في إصابته بكوفيد19-؟
نعم

ال

إجراء اختبار⧫ لكوفيد.19-
صح #يف المتل.
عزل/حجر
ي

نتيجة اختبار
كوفيد 19-سلبية

نتيجة اختبار إيجابية
أو تم التشخيص
باإلصابة بكوفيد19-

ر
االشتاك يف برنامج
في حالة عدم ظهور أعراض ،يجب
العزل في المنزل لمدة  5أيام ،مع احتساب
"االختبار للبقاء" أو الخضوع لحجر
صح لمدة  5أيام بعد يوم ظهور األعراض (أو تاريخ معرفة
ي
آخر مرة تمت فيها مخالطة شخص مصاب (اليوم صفر)§#.
إيجابية االختبار من دون ظهور أعراض)
في حالة وجود أعراض ،يجب العزل لمدة  5أيام بعد
على أنه اليوم رقم صفر §.يجب على
ظهور األعراض (اليوم صفر)§.
المخالطين الخضوع لحجر صحي#.

ز
يف حالة الخضوع
صح وعدم
لحجر
ي
ظهور أي أعراض،
يمكن أن يعود
الطفل إىل
المدرسة و/أو دار
ز
رعاية األطفال يف
§#.
اليوم السادس

إذا ظهرت األعراض،
يجب إعادة االختبار في
أسرع وقت ممكن.
العزل في المنزل لمدة
 5أيام بعد ظهور
األعراض (اليوم
صفر) §.يجب على

المخالطين الخضوع
لحجر صحي#.

2/2/2022

⧫ االختبار– يجب الرجوع
ر
ون
إىل الموقع اإللكت ي
لمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها بشأن إجراء
االختبار للتعرف عىل
التوقيت الموص به
وغت ذلك من
لالختبار ر
التفاصيل.

بعد العزل  5أيام ،إذا لم
ترتفع درجة الحرارة
لمدة  24ساعة عىل
األقل وتحسنت
األعراض ،يمكن للطفل
العودة إىل المدرسة
و/أو دار رعاية األطفال
ز
§.
يف اليوم السادس

إجراء اختبار⧫ (و/أو تقييم
إكلينيك) لكوفيد.19-
ي
عزل يف المتل.

نتيجة اختبار
كوفيد19-
سلبية

وضع التشخيصات البديلة يف االعتبار .بمجرد أن
تتحسن األعراض وال ترتفع درجة حرارة الطفل لمدة
 24ساعة عىل األقل من دون استخدام أدوية خفض
الحرارة ،يمكن السماح بعودة الطفل إىل المدرسة/دار
رعاية األطفال.

إذا لم يتم إجراء اختبار أو تقييم إكلينيكي.
ال توجد أعراض ولكن تمت
مخالطة شخص مصاب**

ز
ر
االشناك يف برنامج االختبار
للبقاء أو الخضوع لحجر
صح زف ز ز
المنل لمدة  5أيام#.
ي ي
ز
يف حالة الخضوع لحجر
صح وعدم ظهور أي
ي
ز
أعراض ،يمكن العودة يف
§ ز
وف حالة
اليوم السادس .ي
ظهور أعراض ،يجب العزل
لمدة  5أيام وخضوع
§#.
ز
صح
المخالطي لحجر
ي

األعراض موجودة (سواء

العودة إىل
المدرسة ودور
رعاية األطفال

تمت مخالطة شخص
مصاب أم ال**)

#البقاء ف المتل (حجر صح) ر
حت يصبح من اآلمن التواجد بجوار
ي
ي
اآلخرين .األشخاص الذين ليس لديهم أعراض وتلقوا كل جرعات لقاح
كوفيد 19-الموص لهم بها أو تعافوا من عدوى كوفيد 19-يف خالل
آخر ً 90
صح بعد مخالطة
يوما ،ليسوا بحاجة إىل الخضوع لحجر
ي
ر
ً
تلق
شخص مصاب .الطالب بعمر من  12إىل  17عاما الذين أكملوا ي
السلسة األولية من اللقاح ولكن لم يحن موعد تلقيهم للجرعة المعززة
بعد أو الذين لم يتلقوا كل جرعات اللقاح الموص لهم بها ،يمكن
ً
الصح بالنسبة لهم .يجب عىل كل فرد كان مخالطا
تغاص عن الحجر
ال
ي
ي
لشخص مصاب ارتداء كمامة لمدة  10أيام ،ومراقبة األعراض ،واتباع
النصائح األخرى.

العزل زف ز ز
المنل لمدة
ي
 5أيام.
العودة يف اليوم
السادس إذا تحسنت
األعراض ولم ترتفع
درجة الحرارة لمدة 24
ساعة من دون أدوية
خفض الحرارة §.يجب
المخالطي
عىل
ر
الخضوع لحجر صح#.
§ إذا كان باإلمكان اتباع االستخدام الصارم للكمامات من اليوم السادس
ي

ر
العاش .أما أولئك الذين ال يستطيعون القيام بهذا (بما يف ذلك
إىل اليوم
ّ
مد ر
من
األقل
فتة البقاء يف المتل إىل 10
عامي) يجب عليهم
األطفال
ر
أيام.

