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الموضوع :التَّكامُل  n. 29 CIRCOLAREو  - 54n.تَعلِيمات التشغيل في المجال
المدرسي لحاالت COVID-19المُشتبه بها والمُؤكدة.

تهدِؼ هذه التَّقرير إلى تَسليط الضَّوءِ على اإلجْرَاءات التي يجب اتِّباعُها في المدارس
وفقًا لقَواِِنين منطقة توسكانا رقم 47
بِتاريخ : 13/4/2021
“INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI
LAGESTIONEINAMBITOSCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI E
CONFERMATI DI COVID-19, DEI CONTATTI STRETTI DEI CASI E
LE “MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA O AI SERVIZI
 EDUCATIVIفيما يَتعلَّق DPCMفي 13أكتوبر 2020ومرسوم منطقة توسكانا رقم
92الصَّادِرُ في  15أكتوبر 2020؛ عددn. 29-31-54 CIRCOLARI

نتذكر اإلجراء المُتبع في حالة األعْرَاضُ المَشْبُوهَة في المدرسة ؛ اتَّبَع اإلجْرَاءَا ُِ
ت
بحَرْص:

•
•
•
•

يخبر الطالب المعلم عن شعوره بالضيق
بعد ذلك  ،يتم إبالغ َِمسْؤول االتصال الخاص بػ COVIDبالمدرسة
يقوم مسؤول االتصال في Covidبإخراج الطالب من الفصل الدراسي ويُجلسه في
الفصل الدراسي لػ Covid
يتصل الشخص المسؤول عن Covid /أو أي عضو آخر من موظفي المدرسة
باالتِّصَال فورًا بأحد الوالدين ويبلغه بأعْراض الطفل.

ستتبع عودة الطالب المُصَاب بأعراض مرض COVIDإلى المدرسة اإلجراء الموضِّح
في إدَارَة الحاالت التي تَظْهَر األعَرَاض الَمنسُوبة إلى  ،COVIDوالتي تم تقديمها في
المدرسة والمنزل.
• ومن أهم االبتكارات التي نشير إليها:
 .١تَحْديد "االتِّصال الوَثيق"

جَر الصَّحِي)
اتصال قريبة (األشخاص الخَاضِعون اللتِزَام الحَ ِ
التصال الوثيق يعني:
 شخص كان على اتصال مباشر بشخص كان إيجابيًا وعَرَّضَت عليه أعرَاض مرضCOVIDخالل الػ 48ساعة الماضية (يتم أخذ آخر 14يومًا في االعتبار في حالة وجود
مُتغير فيروسي)

-

من كان على اتصال مباشر مع موضوع إيجابي بدون أعراض من يوم إجراء
المَسَحَة.

يتم إجراء تقييمات الحجر الصحي من قبل إدارة الوقاية فقط على أساس المعلومات
التي تم الحصول عليها أثناء البحث عن جِهات االتِّصال ؛ يتم إبالغ الشخص اإليجابي و
PDF / GPعلى الفور.
 .٢طريقة عالج الحاالت اإليجابية طويلة األمد
إيجابي طويل األجل (مع أو بدون متغير)
بِنَاءً على النُقطة F7لألمر الُمرْفَق .هناك معاملة مختلفة بين الطالب والعاملين في
المدرسة الذين ما زالوا مُصَابين بعد 21يومًا .في الواقع  ،سيتمكن الطالب من إنهاء
العَزْلَة بعد 21يومًا من ظُهُور األعراض وسيتمكنون من العودة إلى المدرسة بشهادة
تشير إلى نهاية العزلة .ولكن في هذه الحالة  ،بالنسبة ألولَئك الذين يعملون في
المدرسة  ،فإن العودة إلى العمل "ال يمكن أن تتم إال إذا كان العامل سلبيًا” ،كما تقول
:
“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19
”correlata del Ministero della Salute del 12.04.2021

طؼ٘ثخ اى٘ضغ  ،عٞزٌ ئسعبه ئشؼبساد جذٝذح ف ٜدبىخ ٗج٘د أخجبس ؛ ف ٜغضُ٘ رىل ،
ثبىْظش ئىُ ٚ
دػّ٘ب ّذبٗه ر َْي ِخٞض أدنبً ٍْطقخ ر٘عنبّب ؛ ّزمشك أُ  ٍِ ٪70/75اى َؼب ِئذ فٗ ٜج٘د اىطالة ٍُز َ٘قَّغ.
غ َذخ ٗ ،اىزذاثٞش اىزٝ ٜجت ارجبػٖب
اّ ُٟش ٙاىزَّذاثٞش اىزٝ ٜجت ا ِر ّجب ُ
طبثَز َ ٌُٖ ثبى ََ َ
ػٖب ألٗىَئِل اىز ِٝث َجَّز َذ ئ َ
شذْ َْخ عيجٞخ أٗ ئٝجبثٞخ ٍُ ْْ َخ ِفضخ اى ُ
ألٗىئل اىز ِٝثجزذ ا ّْ ِخفَبع ُ
شذْ َْخ.
ٍذٝش اىَذسعخ.
ٍبرا رفؼو ئرا ُ
ؼيّقخ ثـ COVIDف ٜاىَذسعخ ٗاىَْضه:
ظ َٖشد األػشاع اى َُز َ ِ

ؼض ً
ظِدفْ ٜ
اىشخض اىزٝ ٛؼَو ف ٜاىَذسعخ ٍَ ُ
ٗل ْ
اُ
اىٌ َ
دِاس َُ ِ
ِ/دخ ٝ ،جت أُ ٝظو اىزيَٞز ِ
طِٝجخ َ
ف ٜاىَْضه
َ
ُ
أخ٘اد اىزيَٞز أٗ أطفبه ػبٍو اىَذسعخ اىزٝ ِٝشربدُٗ ٗ /ل ر٘جذ ق٘ٞد ػي ٚاىَزؼبٝش ، ِٞألَ إلخ٘ح
سٝبع األطفبه أٗ اىذضبّبد .
اىٌجٝجت ػيٗ ٚاىذ ٛاىزيَٞز أٗ أٗىئل اىزٝ ِٝؼَيُ٘ ف ٜاىَذسعخ َح
ِْدخ ػي ٚاىج٘اثخ اإلقيَٞٞخ َ
طِص َ
https://prenotatampone.sanita.toscana.it.
إلجشاء الخزجبس ٝ ،جت أُ رظٖش دائ ًَب ثجطبقزل ٍ.شغو ٍذسعخ ٕ/زا اىطيت ىٔ األٗى٘ٝخ ألّٔ ريَٞز
ٝخ.حاىض
ِِ
َّ
إرا كبوج المسحت سلبيت  ،فاُ اىؼ٘دح ئى ٚاىَذسعخ ئىضاٍٞخ ثؼذ اى ّشِفب ُء ؛ ٍِ اىضشٗس ٛرقذ ٌٝشٖبدح
PDF / GP /اىطجٞت رُإ ِ ّمذ أُ الخزجبس مبُ عيجٞب ً ٗرإمذ ّٖبٝخ اىؼُضه.

-

ػ ْضه اىشخض اى َُظبة
إرا كبوج المسحت الجزيئيت موجبت بشحىت مىخفضت  ،فاُ ئداسح اى٘قبٝخ ر َْيضَ ً َ
؛ ف ٜاى٘قذ ّفغٔ  ،عزذجض اىقغٌ ػي ٚاىف٘س اى ََ ْغذخ رأمٞذ فُ ٜ
ضُ٘ اىـ 24عبػخ اىزبىٞخٝ .جقٚ
غ ُ
اىشخض ف ٜاىَْضه ف ٜاّزظبس ّزٞجخ ٍغذخ اىزأمٞذ.

إرا كبوج المسحت إيجببيت :رجذأ ئداسح قغٌ اى٘قبٝخ اىظذٞخ ف ٜاإلجشاءاد اىَز٘قؼخ (اإلششاف ،ٗاعزذػبء اى َُخبىط ِٞىيَظبة ٗ ،رشرٞت اىؼضه )ٗئثالؽ اىَذسعخ ث٘ج٘د دبىخ ئٝجبثٞخ.
هىبك حبالث مه اإليجببيبث بذون أعراض  ،وإيجببيبث األعراض
دبلد ئٝجبثٞبد األػشاع:
ضب ئثشاص َٝ10نٌْٖ اىؼ٘دح ئى ٚاىَذسعخ ثؼذ اىؼضىخ ثؼذ
أٝبً ٍِ ظٖ٘س األػشاع ؛ ٍِ اىضشٗس ٛأً ٝ
أٝبً ػي ٚاألقو ثذُٗ 3شٖبدح اىَغذخ اىغيجٞخ اىز ٜرٌ ئجشاؤٕب فٍ٘ ٜػذ ل ٝزجبٗص اى ً٘ٞاىؼبشش ٗثؼذ
.أػشاع

2أٝبً ػي ٚاألقو ٍِ اىؼضىخ ٍِ ثذاٝخ ظٖ٘س األػشاع ؛ : 1- 10ىزىل ْٕ ،بك ثالثخ ششٗط ضشٗسٝخأٝبً ػي ٚاألقو ٍِ ّ10زٞجخ عيجٞخ ىيَغذخ اىز ٜأجشٝذ ثؼذ 3-ثالثخ أٝبً ػي ٚاألقو ثذُٗ أػشاع ؛
ظٖ٘س األػشاع  ،ئرا مبّذ األٝبً اىثالثخ اىَبضٞخ ثذُٗ أػشاع.
دبلد ٍِ اإلٝجبثٞبد ثذُٗ أػشاع:
أٝبً َٝ10نِ ألٗىئل اىز ِٝل ٝؼبُّ٘ ٍِ أػشاع ٗ ئٝجبثٞخ اىؼ٘دح ئى ٚاىَجزَغ ثؼذ فزشح ػضه ل رقو ػِ
ٍِ ربسٝخ رْفٞز اىَغذخ اإلٝجبثٞخ ٍَ ،ظ ُذ٘ثخ ثَغذخ عيجٞخ ٝزٌ ئجشاؤٕب فٍ٘ ٜػذ ل ٝزجبٗص اى ً٘ٞاىؼبشش.

ٍ):غ أٗ ثذُٗ ٍزغٞش(اىذبلد اإلٝجبثٞخ ط٘ٝيخ األٍذ
األشخبص اىز ، ِٝدز ٚى٘ ىٌ ٝؼذ ىذ ٌٖٝأػشاع ٝ ،غزَش اخزجبسٌٕ ئٝجبثًٞب ىيَغذخ  ،ف ٜدبىخ ػذً ظٖ٘س
ًٍ ٘ٝب ٍِ ُ
ظٖ٘س األػشاع21 .أػشاع ىَذح أعج٘ع ػي ٚاألقو َٝ ،نٌْٖ ئّٖبء اىؼضىخ ثؼذ
ف ٜظو ٕزٓ اىظشٗف  ،رقً٘ ئداسح اى٘قبٝخ  ،ثؼذ اىزذقق ٍِ أُ اىشخض ىٌ ٝؼذ ثاٍنبّٔ اى َؼذُٗ ، ٙئطذاس
شٖبدح ئّٖبء اىؼُضَ ه اىز ٜرغَخ ىٔ ثبىؼ٘دح ئى ٚاىَذسعخ.
ثبىْغجخ ألٗىئل اىزٝ ِٝؼَيُ٘ ف ٜاىَذسعخ ّ ٍِ ،بدٞخ أخش ، ٙمَب ٕ٘ اىذبه ثبىْغجخ ىجَٞغ اىؼَبه
اٟخش ، ِٝاىؼ٘دح ئى ٚاىؼَو ل َٝنِ أُ رزٌ ئل ئرا مبُ اىؼبٍو عيجًٞب ىيَغذخ.
).((DPCM 02/03/2021
مه يرفط المسحت:
ع ٗاىذ ٛاىزيَٞز أٗ اىشخض اىزٝ ٛؼَو ف ٜاىَذسعخ ٗ ،اىز ِٝظٖشد ػي ٌٖٞاألػشاع
ف ٜدبىخ َس ْ
فًِ ِ
اىَْغ٘ثخ ئى ،COVID-19 ٚئجشاء اىَغذخ  ،فيِ ٝنُ٘ ٍِ اىََنِ ئطذاس اىشٖبدح ىيؼ٘دح ئى ٚاىَذسعخ
ٗثبىزبى ٜاىَذسعخ ل َٝنِ أُ رقجو اىزيَٞز أٗ ػبٍو اىَذسعخ ئى ٚاىَذسعخ.
أولئك الزيه كبووا علي احصبل بإيجببي والمخعبيشيه يىخظرون وخيجت المسحت:
ئرا رٌ َ
ت اىَغذخ ى٘ج٘د أػشاع ٍشجٕ٘خ ئى ،COVID-19 ٚف ٜاّزظبس ّزٞجخ اىَغذخ ٝ ،جت أُ
طيَ ُ
ً
ٍؼضٗل ف ٜاىَْضه  ،ثَْٞب ل ر٘جذ ق٘ٞد ػي ٚالرظبلد ثبىَذسعخ
ٝظو اىزيَٞز أٗ ػبٍو اىَذسعخ
ُذضّش اى َذضبّخ أٗ اىشٗضخ .فٕ ٜزٓ اىذبىخ ،
ٗاىَزؼبٝش ، ِٞئل لىزيَٞز أٗ ألطفبه ػبٍو اىَذسعخ اىزِ ٝ ٛ
رزٌ ػ٘دح ئخ٘ح /أخ٘اد اىزيَٞز اىزْٝ ِٝزظشُٗ اىغذادح ئى ٚاىَذسعخ دُٗ أ ٛشٖبدح ٍغ الرظبه اىَغجق
ىغجت غٞبة األعشح ف ٜاىَذسعخ ثبىطشٝقخ اىزٝ ٜذذدٕب ٍذٝش اىَذسعخ.

أمراض ال حخعلق بـ ٕ :COVIDزٓ ميٖب ٍ٘اقف ل رظٖش فٖٞب أػشاع ٍشزجٔ ثٖب ىـ COVID-19.فٜ
ٕزٓ اىذبلد  ،رذزس األعشح اىَذسعخ ٍِ غٞبة اىطفو ثغجت ٍشع ل ٝشزجٔ ف ٜئطبثزٔ ثـ COVID-
19.ف ٜاى٘اقغ  ،ل ٝظف اىطجٞت ٍغذخ ٗٝزٌ اىؼ٘دح ئى ٚاىَذسعخ ٍغ ٍشاػبح اىزَّششٝؼبد اىَؼَ٘ه ثٖب فٜ

ٞبة ىَذح رضٝذ ػِ  5أٝبً -ىزىل
ٍْطقخ ر٘عنبّب( ٍَ :طيُ٘ة شٖبدح طجٞخ ىيؼ٘دح ئى ٚاىَذسعخ ف ٜدبىخ اى ِغ ُ
فاُ اىؼ٘دح ئى ٚاى ً٘ٞاىغبدِط ٍغ  5أٝبً ٍِ اىغٞبة رذذس ثذُٗ شٖبدح طجٞخ.
إرا عبد الخلميز بعذ غيبة لمذة حصل إلي  5أيبم دُٗ ادزغبة أٝبً اىؼطو  ،فيِ رنُ٘ اىشٖبدح اىطجٞخ
ٍطي٘ثخ ٗٝزٌ ئػبدح اىقج٘ه دُٗ رقذ ٌٝأّ٘ ٛع ٍِ اى َُغزْذاد اىطجٞخ أٗ ئقشاس اى٘اىذ.ِٝ
الغيبة ألسببة أخرى غير المرضٝ :جت اإلثالؽ ٍغجقًب ػِ اىغٞبة ىٞظ ثغجت اىَشع (ػي ٚعجٞو
اىَثبه اإلجبصاد  ،ألعجبة ػبئيٞخ  ،صٝبساد األخظبئ ، ِٞٞاىزطؼَٞبد  ،اّزظبس ّزٞجخ ٍغذخ اىضٗج ٍٗ ،ب
ئى ٚرىل )ٗ ،فٕ ٜزٓ اىذبىخ ىي َ
ٖش ئى ٚاىَذسعخ ل َٝيضً اىذظ٘ه ػي ٚشٖبدح .ف ٜدبىخ ػذً ٗج٘د ئشؼبس
ظ ِ
ٍغجق  ،رزٌ ئػبدح اىقج٘ه ٍغ اىشٖبدح اىطجٞخ ئرا مبُ اىغٞبة أط٘ه ٍِ  5أٝبً.

