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 اِستمارة الفحص الذاتي للطـالب
االعراض احتمال اِصابة الطالب بمرض قد  بعض الرجاء القیام بفحص اوالدكم صباحا و قبل الذھاب الى المدرسة. فقد تعني

 نشر المرض و عدوى لالخرین. یحد من قابلیتھ على التعلم و یكون مصدر ل
 

 : االعراضالقسم االول
 ھا عن طریق الفمقیاستتم فھرنھایت او اعلى اِذا  100.4 الطالب حرارة درجة كانت اِذا ☐
 البلعوم في قرحة و الم ☐
 )او الحساسیةالسعال یختلف عن السعال الذي یعاني منھ الطلبة المصابون بالربو  (ھذا التنفس في صعوبة یسبب الذي و جدید و مستمر سعال ☐
 البطن منطقة في الم او التفریغ، و اِسھال، ☐
 ظھور جدید لصداع حاد في الرأس، و خاصة اذا اصطحبتھ حرارة عالیة ☐
 

 القسم الثني: االقتراب من شخص مصاب
 :من شخص مصاب یوما الماضیة 14ھل  تم تواصل او اقترب اوالدكم من خالل 

 
 ساعة)  24دقیقة او أكثر في خالل  15اقدام و لمدة  6(ضمن  19اتصال و تقرب من شخص مصاب بفایروس كوفید  ☐

 
 ، یرجــى عمل التالـي:الثاني القسمو "نعم" في  في القسم االولاِذا كان جوابكم "نعم" 

 االتصال بالمدرسة بأسرع وقت ممكن و اعالمھم بسبب عدم حضور اوالدكم الى المدرسة و ھو سبب احتمال اِصابتھم بكوفید او كورونا •
االتصال مباشرة بطبیب اوالدكم. اِذا لن یتمكن الطبیب من رؤیة اوالدكم، الرجاء زیارة الموقع االلكتروني التالي:  •

www.mi.gov/coronavirustest   لمعرفة مواقع و عناوین العیادات الطبیة و التي تقوم بفحص حاالت  2-1-1او االتصال برقم
 19فید كو

و ھي مدیرة االستجابة لجائحة كورونا او االزمات من مدارس وورن الموحدة باالتصال بكم  Jodi Duplayستقوم السیدة جودي دوبالي  •
 و تتبع الحالة.

 المرضیة التالیة: االعراضزوال  ة و حسب، فمن الممكن ان یحضر اوالدكم الى المدرسللقسم الثاني، و لكن بـ"كـال" للقسم االولاما اِذا اجبتم "نعم" 
 
 

ساعة كاملة على بدون ارتفاع حرارتھ و  24ِاذا مرت یعود الطالب  الى المدرسة  ارتفاع درجة حرارة الجسم:
 بدون استخدام ادویة تخفیض الحرارة

 
یمكن ا اذا كانت بكتریا البلعوم، تحسن الطالب( أمیعود الطالب الى المدرسة بعد  الم و قرحة في البلعوم:

 طالب من العودة، اذا زال ھذا االلم بعد اخذ جرعتین المضادات الحیویة  على االقل.لل
 

 یعود الطالب الى المدرسة عندما تتحسن ھذه االعراض السعال و ضیق في التنفس:
 یعود الطالب اذا انقطع التفریغ و االسھال تماما  في البطن:االسھال، و التفریغ، او الم

 یعود الطالب اِذا استمر التحسن لدى الطالب  د:الصداع الشدی
 

 شكرا لكم و لمساعدتكم للمحافظة سالمة الطلبة و المعلمین. نتمنى لكم السالمة و الصحة.
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Pandemic Response Manager مدیرة االستجابة لجائحة كورونا   
jduplay@wcskids.net   586-698-4564 
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