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 إرشادات مقد�ي خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م 
 )ECE( 

  

 

 

 

ا  مرحب�
ات�ج�ات وقائ�ة متعددة هو أفضل ط��قة للمساعدة ع�  إن . 19- كوف�د مرض انتشار من  الحدالنهج متعدد المست��ات الذي �ستخدم اس�ت

ات�ج�ات  ي �شمل األمثلة ع� هذە االس�ت
ف تدفق الهواء والتأ�د من بقاء  19-مرض كوف�د اتلقاح ال كافة  تل�ت فلك أو  مكان عملك لتحسني ي م�ف

وفتح النوافذ �ف
ي من أعراض مرض كوف�د

ل.  19- أي شخص �عايف ف ي الم�ف
 �ف

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي ال مساعدةلل) ECEف�ما ��ي ملخص لمتطلبات أفضل الممارسات لمقد�ي خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (
مرض  شار انتحد من مخاطر �ف

ي أما�ن  19-كوف�د
: ). ECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (تقد�م �ف  باإلضافة إ� هذە المعلومات، ُير�ب تذكر ما ��ي

قسم السالمة والصحة المهن�ة  المؤقتة للطوارئ �ةالسار االمتثال للمعاي�ي ) ECE�جب ع� مقد�ي خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( •
ي مقاطعة لوس أنجلوس  أمر مسؤول الصحة  و   19- للوقا�ة من مرض كوف�د  ) Cal/OSHA ETS(بكال�فورن�ا 

ي . �ف
ف أوامر وجود اختالف  حال �ف بني

ي الصحة العامة إدارة 
، �جب  ) Cal/OSHA ETSكال�فورن�ا ( وال�ة لمؤقتة للطوارئ لقسم السالمة والصحة المهن�ة ب مقاطعة لوس أنجلوس والمعاي�ي ا �ف

 االمتثال للمتطلبات األ��� �امة. 
كاتالرعا�ة المبكرة والتعل�م مراجعة  ات�جب ع� مقد�ي خدم • إن أفضل . والحرص ع� اتباع هذە اإلرشادات اإلرشادات العامة لل�ش

 . مصممة للتكامل مع هذە اإلرشادات العامة) ECEالممارسات المخصصة لمقد�ي خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (
ي ) ECE خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (�جب ع� مقد�ي  •

ف اتباع المتطلبات الواردة �ف إرشادات خطة إدارة المخالطة للمصابني
 . الخاصة بمواقع الرعا�ة المبكرة والتعل�م

  �شأن إرشادات مخصصة لمقد�ي خدمة التعل�م لألطفال الصغار 
 المتطلبات وأفضل الممارسات

 التحديثات: 
27/10/2022 

ي  الصحة مسؤول أمر  مع تتوافق ل�ي  مراجعتها  تم •
ي  العامة الصحة إدارة �ف

بخصوص ارتداء  LAC DPH)( أنجلوس لوس مقاطعة �ف
ي ال�مامات 

ي أي من أما�ن تقد�م المغلقة األما�ن �ف
) ECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (. بالنسبة لغالب�ة األفراد المتواجدين �ف

أ�ام من العزل بعد  10. ُ�ستثئف من ذلك األفراد العائدين قبل إ�مال فرد ل�لالشخص�ة  الرغبةارتداء ال�مامات �عتمد ع�  فإن
ة  19-ون عن قرب لحالة إصابة مؤكدة بمرض كوف�دواألفراد المخالط 19-تأ��د التشخ�ص بمرض كوف�د أ�ام من  10خالل ف�ت

ي ارتداء ال�مامات 
. يتم إلزام هؤالء األشخاص الُمشار إليهم باالستمرار �ف ف ي مدة عزل األشخاص المصابني

أثناء  المغلقة األما�ن �ف
 عرضة لحدوث عدوى شد�دة بمرض تواجدهم بجوار أشخاص آخ��ن. باإلضافة إ� ذلك، فإننا ننصح �شدة األفراد األ��� 

ي ال تكون ج�دة الته��ة.  19-كوف�د ي األما�ن المغلقة والمزدحمة الئت
 بارتداء كمامات عال�ة الحما�ة �ف

ي أما�ن تقد�م  19-�عد اإلبالغ عن حاالت فرد�ة لإلصابة بمرض كوف�د لم •
ا ) ECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (�ف . من مطل���

ا، فإ ة  إصابة حاالتمجموعات من ثالثة نه �جب اإلبالغ عن أي اآلن فصاعد� ي غضون ف�ت
ا  14أو أ��� حدثت مخالطة بينهم �ف  يوم�

ي  الفور  ع� العامة الصحة إدارة إ� وذلك
 . واحد عمل يوم عن ت��د ال مدة غضون و�ف

 

 
ي ت��د من مخاطر انتشار مرض كوف�د  : 19-العوامل الئت

وس  - األما�ن المغلقة ذات الته��ة السيئة • ا�م بها جس�مات تحتوي ع� ف�ي ي �مكن أن ت�ت الئت
 19-مرض كوف�د

ي  األما�ن المزدحمة •  ها العد�د من األشخاصفي يتواجدالئت

ي يتنفس فيها األفراد  • ة بكم�ات رذاذ  منهم و�صدر  بصع��ةاألما�ن اليت  من الجهاز التنف�ي  كب�ي
 عند ممارسة ال��اضة أو الص�اح وال�اخ أو الغناء.  -

ي جد اوتال •
 . موقف من هذە المواقف لمدة ط��لة �ف

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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ف واألطفال والزائ��ن   اتبع قواعد ارتداء ال�مامة للموظفني
ي ذلك عند حدوث مخالطة لمصاب بمرض كوف�د

ي بعض األما�ن والمواقف، بما �ف
ي األما�ن المغلقة �ف

 وللحصول. 19-�جب ارتداء ال�مامات �ف
ف بمرض كوف�دبا الخاصةداء ال�مامات والمتطلبات األخرى من المعلومات حول ارتم��د ع�  ف لهم، ُير�ب  19-ألشخاص المصابني والمخالطني

ف بمرض كوف�داإرشادات خطة إدارة مخالطة االطالع ع�  ي مواقع  19-لمصابني
و�جراءات الرسم  )ECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( تقد�م�ف

 . التخط��ي لخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م الخاصة بالعزل والمخالطة
ي مقاطعة لوس أنجلوس  نص

ي المجتمع -األمر الحا�ي لمسؤول الصحة �ف
ي العمل و�ف

ا �ف كات االفراد  ان ع� ، االستجابة مع� ي معظم ال�ش
�ف

ا فأ� 24 الذين يبلغون ع� األطفال ينطبق ذلك. الشخص�ةرغبتهم  حسبارتداء كمامة ع�  امكانهمب، لمغلقةواألما�ن ا ، وكذلك �� شهر�
ف والوالدين والزائ��ن.  ف والمتطوعني ف والعاملني ف  ال أنه ع� الصحة مسؤول أمر  ذكر  كما  الموظفني ي  كمامة ارتداء من شخص أي منع يتعني

كات �ف  ال�ش
ي  �فضلون ارتداء كمامة الذين لألشخاص بالنسبة. مغلقةال األما�ن أو 

أثناء تواجدهم مع آخ��ن، فقد تم تقد�م إرشادات لهم  المغلقة األما�ن �ف
 صفحة ع� اإلرشادات هذە ع� اإلطالع مكنحول ك�ف�ة اخت�ار وارتداء كمامة عال�ة الحما�ة بهدف حما�ة أنفسهم واآلخ��ن من حولهم و�

ي الصحة العامة  إدارة كمامات
 مقاطعة لوس أنجلوس �ف

ُ
ارتداء ال�مامات، كما هو مذكور أدناە. كما قد  س�اسةطبق بعض االستثناءات �شأن وت

ي أمر 
 بالس�اسات الموضحة �ف

ً
امج والمنشآت إ� تطبيق س�اسات أ��� �امة مقارنة �لجأ مقدمو خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م وال�ب

 : مسؤول الصحة
ي ذلك ل مكن�: لزائرونا •

إحضار ال�مامات ، اللقاح الحصول ع�الرعا�ة، بغض النظر عن حالة  ومقد�ي  الوالدينجميع الزائ��ن ، بما �ف
ي المنشأةتواجدهم  عند وارتداءها 

و ول�نهم  ارتدائها  ��دونالذين يتوف�ي ال�مامات للزائ��ن  اعتبار  �جب. داخل مبايف  ُير�ب بدونها.  ا ح�ف
ي إدارة الصحة العامة  كمامات صفحة ع� طالعاإل

 . م��د من المعلوماتمقاطعة لوس أنجلوس للحصول ع�  �ف
ا فأ� 24 يبلغونجميع األطفال الذين مكن ل� األطفال:  • ي المنشأة داخل تواجدهم  كمامات عال�ة الحما�ة عند إحضار  �� شهر�

مواقع ن إ. مبايف
ف بها.  طالبةغ�ي مُ ) ECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م (تقد�م  ات  ن�ع�جب و بتوف�ي ال�مامات لألطفال المسجلني ال�مامات أثناء ف�ت

اب.  ي  م��د من المعلومات، ع�  وللحصولالنوم أو عند تناول األطفال للطعام وال�ش
ويف : ُير�ب االطالع ع� الموقع اإلل��ت

ph.lacounty.gov/masks  ال�مامات لألطفال ارتداء �شأنصائح النو . 
o  :ي  س�اسة االستثناء من ارتداء ال�مامة

ي يتطلب فيها أمر مسؤول الصحة ارتداء ال�مامات �ف ي األوقات الئت
 ، األما�ن المغلقة �ف

ي ذلك مواقع 
 لشخصما  شخصسب�ل المثال، عند مخالطة  ع� ، )ECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( تقد�مبما �ف

قد يتم استثناء األفراد من فإنه  ة، أ�ام بعد المخالط 10ط بارتداء كمامة لمدة ومطالبة المخالِ  19-بمرض كوف�د ُمصاب
 لألسباب التال�ة:  ةارتداء كمام

ا.  24الذين تقل أعمارهم عن  األطفال • ا  24 من أقل عمرە طفل أي ع� �جب الشهر�  ع� كمامة ارتداء شهر�
 . االختناق خطر  �سبب اإلطالق

ي  يتواصلون مع شخص، أو السمع لحاسة فقدان أو  صع��ةاألشخاص الذين �عانون من  •
 فقدان أو  صع��ةمن  �عايف

 . ج�د �شكل واصلرؤ�ة الفم للت المهم من �كون، ح�ث السمع لحاسة
قرر مقدم الرعا�ة الطب�ة أنه من غ�ي اآلمن  أخرى حاالت أياألشخاص الذين �عانون من حالة طب�ة أو عقل�ة أو  •

 الشخص هذا أن  يثبتمقدم رعا�ة صح�ة مرّخص له من الوال�ة تقد�م خطاب من  �جبلهم ارتداء ال�مامة. 
ي من حالة صح�ة تمنعه من ارتداء 

ف المرخص ل قد�ي �جوز لم . بأمان �مامةال�عايف هم تقد�م الرعا�ة الصح�ة التاليني
 : ەهذ االستثناء خطابات

ي ذلك الطب�ب ( و مقدم −
طب�ب ال) أو مساعد  NPممارس (الممرض ال) أو  DOأو   MDالخدمات الطب�ة بما �ف

)PA  (اف�مارس تحت  الذي  . طب�ب مرخص له إ�ش

ي االجتما�ي ال��ري ( ذلك �شمل. الصحة النفس�ة والسلوك�ة المرخص لهم و ممارس −
)، LCSWاألخصايئ

ي النف�ي ال��ري (
ف (Ph.Dأو  Psy.Dواألخصايئ )، أو معالج الزواج LPCC) المستشار اإل�لين��ي المح�ت
 ). LMFTواأل�ة (

 
 
 
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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 استثناؤهمتم ع� األشخاص الذين  �جبمسؤول الصحة،  من سار�ة وامر أطلب ارتداء كمامة بموجب  عند
، طالما أن حالتهم �سمح بذلك.  ي الجزء السف�ي

ا للوجه مع غطاء �ف قد و من ارتداء ال�مامات أن يرتدوا واق��
امج ت ات�ج�ات وقائ�ة بد�لةا فع�لتختار ال�ب :  شمل�. تتوافق مع هؤالء األفراد س�ت   األمثلة ع� ذلك ما ��ي

)  �شكلاختبار وفحص  إجراء - ف  لألطفالمنتظم (أسبو�ي   ، غ�ي مرتدي ال�مامات والموظفني
ي �ستوعب األطفالا تطبيق - ي األما�ن المغلقة الئت

ف الته��ة �ف ات�ج�ات لتحسني ف  س�ت غ�ي  والموظفني
 ، مرتدي ال�مامات

و�د بكمامات متقدمة (مثل   - ف ف  لطالب) لKF94  و  KN95  و  N95ال�ت الذين يتشاركون  والموظفني
 غ�ي مرتدي ال�مامات.  من أشخاصمع  مغلقةالمساحات ال

ف من ارتداء ال�ماماتتاس : بغض النظر عن س�اسة ارتداء ال�مامات للجميع باألما�ن العامة ثناء المخالطني
ي الوقت الحا�ي 

مخالط لحالة مصابة ال الشخص منالمغلقة، يتطلب أمر مقاطعة لوس أنجلوس للحجر الص�ي �ف
ة عندما �كون  10ة الحما�ة لمدة ال تظهر عليها أعراض، ارتداء كمامة عال� والذي أ�ام بعد المخالطة األخ�ي

ي المخالط 
ف  هؤالء ع� �جب. مغلقةالما�ن األ  �ف أ�ام من  5-3الخض�ع الختبار واحد ع� األقل بعد  المخالطني

. أما بخصوص  �ي ف ي تجنب الحجر الص�ي الم�ف
ف المخالطة، إذا رغب المخالط �ف  24الذين تبلغ أعمارهم  المخالطني

ا أو أ���  ي  المفعول سارياستثناء  وجودشخص مصاب مع أي  وخالطوا شهر�
من ارتداء ال�مامات؛ و�رغبون �ف

ي حضور 
ةً االستمرار �ف نامج مبا�ش  : أن بعد المخالطة، ف�جب ال�ب

 أعراض  أي عليهم تظهر  ال  −

 أ�ام بعد آخر مخالطة، و 10�خضعوا لمراقبة األعراض لمدة  −
 5-3مرة واحدة ع� األقل بعد  19-نت�جة اختبار سلب�ة لمرض كوف�د �حصلوا ع�  −

 . أ�ام من المخالطة 9-6أ�ام من المخالطة ومرة واحدة بعد 
ا أو أ��� ممن ال �ستط�عون تلب�ة هذە المتطلبات وال  24الذين تبلغ أعمارهم  لألشخاص بالنسبة شهر�

ة أ�ام بعد المخالطة  ل لمدة ع�ش ف ي الم�ف
�مكنهم ارتداء ال�مامة بعد المخالطة، فإنهم مطالبون بالبقاء �ف

ة.   األخ�ي
ي  قد •

ي األو�ئة التابعون إلدارة الصحة العامة �ف ات�ج�ات طوارئ �ستخدم محققو تف�ش  مقاطعة لوس أنجلوس اس�ت
ي موقع ما. 

ي لل��اء �ف ي حال حدوث أي تف�ش
ف �جب ع� األطفال والمؤقتة مختلفة �ف امج  موظفني ف ب�ب واإلدار�ني

ف  هؤالء تعل�مات تباع) اECEخدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( . ع� سب�ل المثال، قد ُ�طلب من المحققني
ي النشط للمرضاألطفال غ�ي القادر�ن ع� ا ل أثناء التف�ش ف ي الم�ف

أي  سالمةمن أجل  وهذا . رتداء ال�مامة البقاء �ف
ي  ح�ف شخص آخر �

 . أةالمنشأو �عمل �ف
ف غ�ي القادر�ن ع� ارتداء ال�مامات، ُير�ب مراجعة متطلبات المعاي�ي المؤقتة للطوارئ لقسم  • بخصوص الموظفني

 مصاب شخص مخالطةالخاصة بالعودة للعمل بعد و ) Cal/OSHA ETSالسالمة والصحة المهن�ة بكال�فورن�ا (
 . 19-كوف�د بمرض

ف بمرض كوف�دُير�ب مراجعة  • ي مواقع الرعا�ة المبكرة والتعل�م 19-إرشادات خطة إدارة المخالطة للمصابني
 �ف

 مخالطة. ال بعد م��د من المعلومات عن س�اسات ارتداء ال�ماماتللحصول ع� 
ي الموظفون:  •

�جب  )*:ECEوالتعل�م (المبكرة خدمات الرعا�ة تقد�م متطلبات توف�ي كمامات متقدمة وكمامات عاد�ة لموظ�ف
ا  كمامات جراح�ة توف�ي  ا باسم كمامات العمل�ات الجراح�ة)  عرف(تُ  مجان� (ع� سب�ل المثال، كمامات  وال�مامات المتقدمة األخرىأ�ض�

KN95  أوKF94  أوN95 (قسم السالمة والصحة المهن�ة بكال�فورن�ا أن  الحظ. ) لالستخدام الطو�يCal/OSHA (من تطلبي  
ي  أصحاب

األعمال كذلك تقد�م كمامات عند الطلب لالستخدام الطو�ي ألي موظف، بغض النظر عن حالته من التطع�م، �عمل �ف
ي مركبات مع أ��� من شخص واحد باإلضافة إ� 

 بط��قة ال�مامات ارتداء من التأ�د ك�ف�ة حول تعل�مات تقد�ممكان مغلق أو �ف
ف  راجع . صح�حة   م��د من التفاص�ل.  للحصول ع�قواعد ارتداء ال�مامات للموظفني

ط كمامة ارتداء من شخص منع عدم من التأ�د األعمال أصحاب ع� �جب • ي  للمشاركة ك�ش
 مواقع من أي إ� للدخول أو  �شاط أي �ف

ا  �مثل ال�مامة ارتداء �كن لم ما  والتعل�م المبكرة الرعا�ة خدمات  . اآلخ��ن أو  الشخص سالمة ع� خطر�
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
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o   ف االعتبار تقد�م قفازات ألداء �جب ا باألخذ بعني مهام مثل تقد�م الطعام أو تغي�ي الحفاضات أو التعامل مع القمامة أو استخدام الأ�ض�
 منتجات التنظ�ف والمطهرات. 

 
ف بموجب قانون العمل بالوال�ة.  ُ�عت�ب بعض المتعاقدين/  *  ف موظفني ف المستقلني من التفاص�ل، ُير�ب ز�ارة  وللحصول ع� م��دالمقاولني

ي إلدارة عالقات العمل بوال�ة كال�فورن�ا 
ويف ف المتعاقد المستقل والموظف. صفحة الموقع اإلل��ت  المقارنة بني

 

 فحص الحاالت واالستجابة لها
خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م  تقد�م)؛ فإن موقع Cal / OSHAكال�فورن�ا ( وال�ةوفق تعل�مات قسم السالمة والصحة المهن�ة ب •

)ECE ا عن أعراض كوف�د) مطالب بتوف�ي عمل�ة لفحص ف بحث�  . 19-الموظفني
 

o  ع� مدخل مكان العمل، أو إجراء  الفتةعراضهم قبل الحضور للعمل، باستخدام أل  ونالموظف تقي�متتضمن الخ�ارات
 . الفحص عند الدخول ع� االطالع ُير�ب ق�اس درجة الحرارة غ�ي مطلوب ل�نه مسم�ح به. و فحوصات يوم�ة بالموقع. 

o ف الذين ظهرت عليهم أعراض مرض كوف�د ف ع� الموظفني ف أن يتبعوا 19-يتعني ، أو كانت نت�جة اختبارهم إ�جاب�ة، أو المخالطني
العودة إ� ب الخاصة )Cal/OSHA ETSالمعاي�ي المؤقتة للطوارئ لقسم السالمة والصحة المهن�ة بكال�فورن�ا ( إرشادات

 العمل. 
o ا  ل�س ول�نه ، يو� ب�جراء فحص مماثل ي  متطلب�

،  الوقت �ف خدمات  تقد�ملألطفال والزائ��ن قبل دخول منشآت  الحا�ي
ف  هذەنفس  يو� باستخدام. )ECEالرعا�ة المبكرة والتعل�م (  . كذلك الخ�ارات للموظفني

 
اختبارهم  نت�جة تأو كان 19-الذين لديهم أعراض ح� أو أي أعراض أخرى لمرض كوف�د األفراد للتذك�ي بعدم دخول  الالفتاتوضع  •

ا أو كليهما.   إ�جاب��
ل، كما هو مطلوب من قبل استبعاد أي شخص أو عزل أي طفل أو  • ف موظف تظهر عل�ه أعراض مرض معٍد حئت �مكن نقلهم إ� الم�ف

ا CCLDقسم ترخ�ص الرعا�ة المجتمع�ة ( ي أقسام ( 22للمادة ) ووفق�
 ) 1)( أ( 101226.1و )ح(101216) التال�ة: CCR�ف

 . )ه (102417و
o  ي

اف ال�ا�ف ف ع� اإل�ش حالتهم الصح�ة باستمرار ع� مدار اليوم وفق  ومتابعة�جب التأ�د من حصول األطفال المعزولني
اخ�ص.   متطلبات ال�ت

o  ف أو العزل ) ph.lacounty.gov/covidcontacts( اتباع تعل�مات الصحة العامة للمخالطني
)ph.lacounty.gov/covidisolation ( ي دار رعا�ة أطفال األ�ة تظهر عل�ه أعراض مرض

إذا كان الفرد الذي �ع�ش �ف
 . 19-كوف�د

ي قسم إخطار مسؤو�ي إ) ECE�جب ع� مقد�ي خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( •
دارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس وموظ�ف

ي  )CCLDترخ�ص الرعا�ة المجتمع�ة (
ة  مجموعات أي إصابة حال �ف ي غضون ف�ت

 14من ثالثة أشخاص أو أ��� حدثت مخالطة بينهم �ف
ة ال ت��د ع� يوم عمل واحد ا وذلك �شكل فوري وخالل ف�ت ف بمرض كوف�داخطة إدارة مخالطة اتباع إرشادات قم ب. يوم�  19-لمصابني

ي مواقع الرعا�ة المبكرة والتعل�م
 . �ف

o  ا عن أي مجموعات من ا يو  14مدة حاالت أو أ��� تحدث خالل  3�جب اإلبالغ فور� ) و�� DPHإ� إدارة الصحة العامة ( م�
 )CCR، (22الباب ) من خالل المكتب اإلقل��ي المح�ي كما هو مطلوب بموجب CCLDقسم ترخ�ص الرعا�ة المجتمع�ة (

 . ) د(101212القسم 
o  ي األمراض المعد�ة إ� قسم�جب ع� دور رعا�ة األطفال )، CCLDترخ�ص الرعا�ة المجتمع�ة ( األ��ة اإلبالغ عن تف�ش

ي مقاطعة لوس أنجلوس مئت حددت ذلك إدارة الصحة العامة
من خالل مكتبها اإلقل��ي المح�ي كما هو مطلوب  )DPH( �ف

 . )3)(ج(102416.2)، القسم CCR( ، 22الباب بموجب 
) ECEوالتعل�م ( المبكرةالمخصصة للرعا�ة  19-ُير�ب مراجعة مجموعة أدوات خدمات مرض كوف�د •

)ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE(  ي
للحصول ع� معلومات إضاف�ة حول اإلبالغ عن العدوى وحاالت المخالطة �ف

 مكان العمل وك�ف�ة إدارتها. 
 

 موعاتُينصح بالحفاظ ع� التباعد االجتما�ي واستقرار المج

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
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ا داخل مواقع خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( ي الحد من )، ECEع� الرغم من أن التباعد االجتما�ي لم �عد مطل���
فإنه �مكنه المساعدة �ف

 ُ�نصح بتطبيق التداب�ي التال�ة: و . 19-انتشار مرض كوف�د

ا • ا ) ECEما �ستخدم مؤسسات خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م ( عادةً و . الحفاظ ع� دفعات طالب محددة ج�د� ا جماع�� نموذج�
ف واألطفال  ا، إذ تحتوي األما�ن ع� نفس المجموعة من العاملني ا ثابت� ف  ير�ب محاولة الحفاظلذا طوال اليوم. مع� ع� فصل واضح بني

 المجموعات ع� مدار اليوم. 

ي اعتباركو . راحل مختلفة لتقل�ل الزحامضبط أوقات توص�ل الطالب واستالمهم ع� م •
 أول�اء األمور ل األمر ع� �سه� ضع �ف

ي بدا�ةواألوص�
ي نفس الوقت ومنع ونهايته اليوم  اء بخصوص توص�ل األطفال �ف

لتنظ�م عدد األطفال الذين �صلون و�غادرون �ف
 االزدحام عند المدخل. 

ام لتذك�ي األطفالالملصقات ع� األرض�ات أو الصور،  مثل ،المرئ�ةاستخدام وسائل اإل�ضاح  • ف  . بالتباعد االجتما�ي  باالل�ت
 

ا:  •  الحرص ع� جعل وجبات الطعام أ��� أمن�

o  .احة بمكان مكشوف ، لتكن منطقة االس�ت ف ف والمتطوعني ف والعاملني �جب  الذين األشخاصف�ما �خص و ف�ما �خص الموظفني
ي األما�ن المغلقة

كة،  أن �أ�لوا �ف ي المكان  وجودمن  تأ�دبغرفة مش�ت
وشجعهم ع� التباعد االجتما�ي بما تدفق هواء ج�د �ف

) أثناء ال �قل عن ستة أ ف ب / األ�لقدام (حوا�ي ذراعني ـــع الطاوالت وال�را�ي ال�ش بط��قة  . و�مكن ت�س�ي ذلك األمر بتوز�ـ
ف  �مكنكما حافظ ع� التباعد. لل ف المستخدمني احة للحد من أعداد العاملني ـــع أوقات االس�ت ا توز�ـ غرف الطعام أو لأ�ض�

ي وقت واحد. 
احة �ف  االس�ت

o  ،ي حالة سماح المكان والطقس بذلك.  ُير�ب االطالع ع�ف�ما �خص األطفال
تناول وجبات الطعام باألما�ن المفتوحة �ف

ي 
ي المكان  وجود تدفق هواء ج�دمن تأ�د و مغلقة، الما�ن األ وعند تناول الطعام �ف

وشجع األشخاص ع� التباعد �ف
ا  ُير�ب االطالع ع�. االجتما�ي  �ط� ـــع األطفال أو استخدم �ش ا لإلشارة إ� المكان الذي أمر تح��ك الطاوالت لتوز�ـ وصور�

ف األطفال.   �مكنهم الجلوس ف�ه لضمان مسافة كاف�ة بني
 

ف الته��ة   تحسني
 المبئف لد�ك �عمل بصورة ج�دة و�حالة مناسبة.  داخلتأ�د من أن نظام التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء  •

ي إمكان�ة ترك�ب منظفات هواء محمولة عال�ة ال�فاءة، مع رفع  •
جراء �و  ، ء المبئف إ� أع� كفاءة ممكنةمستوى مرشحات هواانظر �ف

ي جميع مناطق العمل. 
ي والته��ة �ف  تعد�الت أخرى ل��ادة كم�ة الهواء الخار�ب

�طة أن ُير�ب االطالع ع�  • ي حال سماح الطقس وحالة العمل، افتح النوافذ واألبواب �ش
ي إ� داخل المنشأة. و�ف

ك�ف�ة إدخال الهواء الن�ت
ا مراوح النافذة  ي استخدام مراوح آمنة لألطفال ل��ادة فعال�ة النوافذ المفتوحة؛ وضع دائم�

ا. وفكر �ف الهواء للخارج  لطرد�كون ذلك آمن�
 ول�س للداخل. 

ي حالة ت •
ر فتح النوافذ، تصبح تداب�ي مكافحةو�ف

ّ
خطر االنتشار، مثل ارتداء ال�مامات المو�  لحد منالعدوى األخرى أ��� أهم�ة ل عذ

ام ببه و  ف . االل�ت  التباعد االجتما�ي

ة، ُ�فّضل فتح النوافذ ل��ادة تدفق الهواء من خارج المركبة • �طة  إذا كنت �ستخدم وس�لة نقل مثل الحافالت أو الشاحنات الصغ�ي �ش
ا و�ذا سمح الطقس به  . أن �كون ذلك آمن�

ي األما�ن المغلقة )CDPHراجع اإلرشادات المؤقتة إلدارة الصحة العامة بوال�ة كال�فورن�ا ( •
شيح وجودة الهواء �ف وصفحة  للته��ة وال�ت

نت الخاصة) CDCمركز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها ( ي المد ع� اإلن�ت
 ارس و�رامج رعا�ة األطفال. بالته��ة �ف

 

التنظ�ف والتعق�م  ممارسة 
�ي ومبادئ الصحة  ف ف ع� اتباع الممارسات األساس�ة لمكافحة العدوى المتعلقة بمتطلبات التنظ�ف والتطه�ي والتدب�ي الم�ف تدر�ب الموظفني

امهم بها:  ف  العموم�ة المدرجة أدناە ومراقبة ال�ت

ي أقسام  •
 .)b(102417و )a(101238و ) (101216(e)(2)CCR،(c)102416اتباع متطلبات التنظ�ف والتعق�م الموضحة �ف

ا. وعند مناولة ثم اترك اسبة. غسل الغس�ل (مثل المال�س وأغط�ة األ�ة) باستخدام إعدادات الماء الساخن المن • القطع تجف تمام�
 الغس�ل المستخدم مع شخص م��ض، �جب ارتداء قفاز�ن وكمامة. 

ي القائمة  19-عند اخت�ار منتجات التنظ�ف، �جب مراعاة استخدام المنظفات المعتمدة لمكافحة مرض كوف�د •
المعتمدة من " N"�ف

)EPA( ،ج الخاصة باالستخدام. مع مراعاة اتباع تعل�مات المنت 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc6.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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ط  • نت  قانون المدارس الصح�ة�ش�ت ي مرا�ز رعا�ة األطفال أن �كمل التدر�ب السنوي ع�ب اإلن�ت
ع� أي شخص �ستخدم المطهرات �ف

ي المعتمد وفق لوائح إدارة كال�فورن�ا للتعامل مع 
ويف ي مدرسة  مب�دات اآلفات، وذلك ع� الموقع اإلل��ت

لإلدارة المتكاملة لآلفات �ف
 ال ينطبق هذا ع� دور رعا�ة األطفال األ��ة. . كال�فورن�ا ورعا�ة األطفال

، يُ لحصول ع� ل • ) CDCر�ب مراجعة إرشادات مركز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها (م��د من المعلومات حول التنظ�ف والتطه�ي
 . تنظ�ف منشأتك وتعق�مها �شأن 

 
  

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/hsa_factsheet.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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ي اللقاح
 التشجيع ع� تل�ت

ي ، و�ي آمنة وفعالة 19-لقاحات مرض كوف�دتعت�ب  •
ي مكان العمل والمجتمع. وس�لة هامة للمساعدة �ف

ي المرض �ف وع� الرغم منع تف�ش
ف من أن األشخاص   . خطورة التعرض لمرض شد�د والوفاةمن  قللت، إال أن اللقاحات 19-كوف�د بمرض �صابونللقاح قد ا ع� الحاصلني

ي مقاطعة لوس أنجلوسومتاحة  مجان�ة 19-إن لقاحات مرض كوف�د
 ، ال تتطلب العد�د من األما�ن تحد�د موعدو  . ع� نطاق واسع �ف

ي  ر�ب ز�ارة الموقعيُ  لذا ولن يتم سؤالك عن حالة الهجرة الخاصة بك. 
ويف أو  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated اإلل��ت

للحصول ع� م��د  1-833-540-0473 رقم ع�  )DPHاللقاحات التابع إلدارة الصحة العامة ( ع� الحصولاالتصال بمركز اتصال 
 من المعلومات. 

ف للحصول ع� جرعاتهم األساس�ة والجرعات  بمنحننصح  •  من اللقاح.  التنش�ط�ةإجازة مدفوعة األجر للعاملني

ي توف�ي  •
ي  ع�ادة التطع�مننصح بالنظر �ف

ف و جعل ل عملك مكان�ف ر�ب �ُ و . ومالءمة سهولة أ���  للقاحع� ا العائالتحصول الموظفني
ف مراعاة توف�ي فرص مناسبة  ف ع�لتحف�ي ي  الموظفني

ا . إضاف�ة مدفوعة األجر أو مكافآت مال�ةمنح إجازة ، مثل اللقاح تل�ت �  حاول ، وأخ�ي
ف س�اسات  وضع ي لمرض كوف�د أن �كونوا ع� اطالع تتطلب من الموظفني

 . 19-دائم بآخر مستجدات الوضع ال��ايئ
 

 التشجيع ع� الغسل المتكرر لل�دين
كة مع وضع الفتات �شجع ع� استخدامه. وتأ�د أن معقم ال�دين بع�د عن ضع معقم ال�دين عند المدخل وخارج  • الحمامات المش�ت

 متناول األطفال. مع مراقبة األطفال عند استخدامهم معقم ال�دين لمنع ابتالع ال�حول أو مالمسته العيون. 

ف ع� الغسل المتكرر لل�دين. شّج    ع األطفال والعاملني

 . بأوقات وك�ف�ة غسل ال�دينذات الصلة ) CDC� األمراض والوقا�ة منها (مراجعة إرشادات مركز الس�طرة ع 
 

 التواصل
ي منع انتقال مرض كوف�د �ش�ي  الفتات ضعو  ع� (ECE)�شجيع مواقع خدمات الرعا�ة المبكرة والتعل�م  يتم •

-إ� فعال�ة كمامات الوجه �ف
ە من األمراض التنفس�ة األخرى مع توضيح االستخدام الصحيح لهذە ال�مامات  91 ف واأل  ائ��نلجميع الز وغ�ي طفال الذين ت��د والموظفني

ا  24أعمارهم عن   . ارتداء ال�مامات�ختارون  الذينشهر�
 حّدث دل�لك المخصص للوالدين وشارك أي س�اسات جد�دة مع الوالدين.  •

.  19-ا��ش س�اسات السالمة الخاصة بمرض كوف�د • ي
ويف  ع� موقعك اإلل��ت

 

 التأقلم مع الضغط النف�ي 
ي  19-كوف�د و�اء �سبب لقد

ة وصع��ات تحد�ات �ف ي  األشخاص من ل�ث�ي  كث�ي ف واألطفال  كانت والئت ة ع� البالغني ا لضغوط نفس�ة كب�ي مصدر�
ي من الضغط النف�ي والتوتر والقلق والحزن أثناء جائحة كوف�د ع� حد سواء. 

ي 19-إذ أنه من الطب��ي أن تعايف ي حالة كنت أنت أو العائلة الئت
. و�ف

ي التأقلم، فإن المساعدة متاحة ع� مدار الساعة طوال أ�ام األسب�ع (أو أي شخص آخر تعر  تاخدمتقدم لها ال
) ع�ب 7/ 24فه يواجه صع��ة �ف

ا ع�ب إرسال 1-800- 854-7771إلدارة الصحة النفس�ة بمقاطعة لوس أنجلوس التابع االتصال بخط المساعدة  . وهذە المساعدة متاحة أ�ض�
ة محتواها "رسا تتضمن صفحة و أو ببساطة باالتصال بطب�ب األ�ة للشخص الذي �حتاج للدعم.  741741رقم " ع� LAلة نص�ة قص�ي

ي 
ويف ف صحتك النفس�ة  http://dmh.lacounty.gov/resourcesالموقع اإلل��ت ي مجابهة التوتر والتعامل معه وتحسني

النصائح المف�دة �ف
 والعاطف�ة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/ECEvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://dmh.lacounty.gov/resources
http://dmh.lacounty.gov/resources
http://dmh.lacounty.gov/resources
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ي التعامل مع التوتر والضغوط النفس�ة: 

 ف�ما ��ي بعض المصادر والتوص�ات للمساعدة �ف
اإلرشادات حول ك�ف�ة مالحظة القلق والتوتر لدى  19-تخف�ف الضغوط النفس�ة والتوتر أثناء جائحة كوف�د �شأنيوفر دل�ل كال�فورن�ا  •

ات�ج�ات المتعلقة بك�ف�ة الاألطفال و�حدد األدوات وا ف ع� حد سواء.  الحد منس�ت  التوتر لألطفال والبالغني

ي والرعا�ة • ي والنشاط ال��ا�ف
 الذات�ة.  احرص ع� ��ش عادات التغذ�ة الصح�ة والنوم ال�ا�ف

ات�ج�ات الحد من التوتر وشاركها مع الزمالء واأل�. اناقش  •  س�ت

ف واألطفال ع� التحدث مع  •  األشخاص ذوي الثقة عن مخاوفهم ومشاعرهم. شجع العاملني

ف واألطفال واأل� حول  ومتكرر  �شكل ��ــــحتواصل  • ي ذلك تقد�م مع الموظفني
ي المجتمع، بما �ف

خدمات دعم الصحة النفس�ة المتاحة �ف
نامج  . أم ال ما إذا كانت استشارة الصحة النفس�ة متاحة من خالل ال�ب

ي  CalHOPEخاصة بخط المساعدة  الفتات�مكن تعليق  • ة محتواها ، أو إرسال رسالة نص�ة ق1-800-985-5990وخط النجدة الوطئف ص�ي
"TalkWithUs " �66746رقم ع . 

ي الساخن للوقا�ة من االنتحار ( • ف ع� االتصال بالخط الوطئف : ) National Suicide Prevention Lifelineشجع العاملني ع� الرقم التا�ي
273-800-1-TALK (1-800-273-8255) ، أو الخط الساخن للدردشة إلنقاذ الح�اة 1- 888-628 -9454أو الرقم التا�ي للغة اإلسبان�ة ،
أو االتصال  ؛ المختلفة مثل الحزن واال�تئاب أو القلق المشاعر إذا شعروا بعدم القدرة ع� التعامل مع  Lifeline Crisis Chatاألزمات أثناء 

 إذا شعروا أنهم ي��دون إ�ذاء أنفسهم أو اآلخ��ن.  911رقم ب

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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