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دليل االستبعاد          
طفالاض في المدارس وبرامج رعاية األشجرة القرار لألشخاص المصابين بأعر  

 

 
-كوفيدفق مع يجب العودة إلى المنزل أو منع دخول األطفال أو مقدمي الرعاية أو الموظفين الذين يعانون من أعراض المرض. بالنسبة لألعراض التي تتوا

.، يجب أن تحدد معايير االستبعاد المرجعية أدناه متى يمكن لألفراد العودة 19  
من األعراض التالية:أو اثنين على األقل  ظهور سعال جديد أو تفاقمه أو ضيق تنفس :ما يلي 19 -كوفيدتشمل األعراض التي تتوافق مع   

.قشعريرة ، آالم في العضالت ، صداع ، التهاب في الحلق ، فقدان جديد للطعم أو الرائحة درجة فهرنهايت أو أعلى( 100.4الحمى )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هل تم تقييم الشخص طبيا؟

 
 هل تم تقييم الشخص طبيا؟

 
تقييم الشخص طبيا؟هل تم   

بالنسبة لشخص لم يتم  
تقييمه طبيًا والذي يراقب 

 األعراض في المنزل

بالنسبة لشخص لم يتم 
تقييمه طبيًا والذي يراقب 
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-كوفيدتلقى اختبار معمل ل

19 

 
19-كوفيدتشخيص   

 بدون اختبار معملي

 التشخيص البديل أو
تم تأكيد الحالة بواسطة 

)على سبيل المثال ،  المختبر
 فيروس ، يد / قدم / فم(

إذا كنت تعاني من أعراض 
19-كوفيد  

 (انظر القائمة أعاله)

أعراض أخرى ال تتوافق 
19-كوفيدمع   

اإلسهال والقيء والطفح ) 
(الجلدي فقط  

 
إذا كان االختبار إيجابيًا: ستقدم 

وزارة الصحة تعليمات إلى 
الشخص وجهات االتصال المنزلية 
حول الوقت الذي تكون فيه العودة 

.إلى العمل / المدرسة آمنة  
 

إذا كان سلبيًا: ابق في المنزل حتى 
تختفي الحمى ، وقد تحسنت 

األعراض األخرى ، وتم تلقي 
اختبارين سلبيين على التوالي ، 

.ساعة على األقل 24بفارق   
 

أيام على  10ابق في المنزل لمدة 
األقل من بداية األعراض أو لمدة 

أيام بدون حمى وتحسين  3
.أيهما أطول -األعراض األخرى   

كما يبقى األشقاء وأفراد األسرة 
.يوًما 14في المنزل لمدة   

    اتبع توجيهات مقدم الرعاية والعالج
  .وتوجيه العودة

اتبع دليل التحكم في ميزوري 
 لألمراض المعدية.
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