
 
 

الدعم للمدارس بالحضور  مسؤولو الشؤون الصحية في منطقة الخليج يؤكدون عودة
 الشخصي الكامل 

 2021أغسطس/ آب  26 للنشر الفوري 

بصفتنا مسؤولي الشؤون الصحية في منطقة الخليج، فإننا متحمسون لعودة ما يزيد على مليون  
طالب، من طالب الروضة إلى الصف الثاني عشر، إلى المدارس بنظام الحضور الشخصي  

أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو األكبر. في مقاطعات أالميدا بحلول هذا الخريف في جميع 
وكونترا كوستا ومارين ومونتيري ونابا وسان بينيتو وسان فرانسيسكو وسان ماتيو وسانتا 

كالرا وسانتا كروز وسوالنو وسونوما ومدينة بيركلي، عاد العديد من األطفال إلى الحضور  
 .2020طلع عام في الفصل الدراسي للمرة األولى منذ م

ومعدالت االستشفاء بسبب انتشار  19-تسببت الزيادة في حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 
متحور دلتا في توخي الناس الحذر عند عودتهم إلى المدارس. ونعرف أنه عند ارتفاع معدالت  

اإلصابة بكوفيد في مجتمعاتنا، ستظهر الحاالت في المدارس، مثلما يحدث في األماكن 
امات الشامل   -ى. ورغم ذلك، مع وجود البروتوكوالت الفعالة األخر بما في ذلك ارتداء الكم

في األماكن الداخلية وتطعيم األشخاص المؤهلين وإجراء االختبارات والنظافة الشخصية 
تظهر البيانات أن  -المتقنة والبقاء في المنزل في حالة اإلعياء ووجود التهوية المناسبة 

هجمات ومنع انتشارها بين الصفوف يمكنهم إيقاف انتشار فيروس كوفيد المتعهدين بصد ت لك ال
 في األماكن الدراسية.

وبوضع العديد من المميزات التي تعود على األطفال بالفائدة، يؤكد مسؤولو الشؤون الصحية 
البيان المشترك لمسؤولي الشؤون الصحية لمنطقة الخليج من شهر يونيو/ على في منطقة الخليج

الحالية    البيان الصادر عن مشرفي مدارس مقاطع منطقة الخليج ويصادقون على حزيران
 ويستمرون في دعمهم الكامل للعودة اآلمنة للفصول الدراسية. 

سير العملية التعليمية فقط،   19-لم يعطل نقصان التعلم بالحضور الشخصي خالل جائحة كوفيد 
سية للطالب. وتتضح أكثر بل إنه أضعف أشكال الدعم االجتماعي، وألحق األذى بالصحة النف

مخاطر ومنافع العودة لنظام الحضور الشخصي اآلن عن أي وقت مضى خالل الجائحة الماثلة  
ة.  - هو ممكن للحفاظ على ارتياد األطفال مدارسهم بسالم  وعلينا جميعًا مواصلة القيام بكل ما 

بة الخطرة بالمرض بين األطفال ويندر للغاية وقوع ، فال تشيع اإلصا19-وفي حال وجود إمكانية إصابة األطفال بفيروس كوفيد 
حاالت وفاة. ويمكن أن تحدث العدوى في أي مكان، بما في ذلك المدارس، ولكن في أغلب األحوال يتعرض األطفال لإلصابة  

الت التي في المنزل أو في األماكن االجتماعية حيثما تختلف ممارسات السالمة. فيما قد ال ترتبط الحا 19-بفيروس كوفيد 
تتعرف عليها برامج االختبارات المدرسية في األغلب بالتعرض في الفصل الدراسي. وفي مقاطعة أالميدا، نرى حاالت إصابة 

بين األطفال، لكن المعدالت أقل بشكل عام عنها فيما بين الكبار وأقل عما كان في الزيادة الشتوية الماضية. ويشكل   19-بكوفيد 
 فقط من األشخاص الذين أُبلِغ عنهم حتى اآلن فيما يخص الزيادة الصيفية.  %3 استشفاء األطفال نسبة

إرشادات عملية تركز   2021-2022إرشادات الوالية لمدارس صفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر للعام الدراسي تُعد 
مناهج مختلفة الستيفاء االحتياجات  على التطبيق الشامل إلجراءات السالمة األكثر أهمية، وفي الوقت نفسه توفر مرونة تبني 

 واإلمكانات لفصيل كبير من المدارس والمناطق التي تسعى للحفاظ على سالمة األطفال في الفصول الدراسية. 
  

 :األعضاء
 

 :مقاطعة أالميدا
 كولين تشاوال، مديرة وكالة خدمات الرعاية الصحية 

 وماجستير في الصحة العامة ومسؤول الشؤون الصحية نيكوالس موس، حاصل على دكتوراه في الطب 
 
 

 :مدينة بيركلي
هوس، حاصلة على دكتوراه ومديرة قسم خدمات الصحة واإلسكان والمجتمع   ليزا وار
مة ومسؤولة الصحة  هيرنانديز، حاصلة على الدكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العا  ليزا ب. 

 
 :مقاطعة كونترا كوستا

 فارنيتانو، حاصل على دكتوراه في الطب ومسؤول الشؤون الصحية كريس 
 دانيال بيديكورد، ممرض معتمد حاصل على دكتوراه في الطب ومدير الصحة العامة 

 
 :مقاطعة مارين

 بينيتا مكالرين، مديرة الخدمات الصحية واإلنسانية 
ة و  مسؤول الصحة العامة ماثيو ويليس، حاصل على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العام

 
 :مقاطعة مونتيري 

 إلسا جيمينيز، حاصلة على ماجستير في الصحة العام ومديرة الخدمات الصحية 
إدوارد إل مورينو، حاصل على الدكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة ومسؤول الشؤون  
 الصحية 

 
 :مقاطعة نابا
 ية جينيفر ياسوموتو، مديرة الخدمات الصحية واإلنسان 

 كارين ريلوشيو، حاصلة على دكتوراه في الطب ومسؤولة الشؤون الصحية 
 

 :مقاطعة سان بينيتو
 تريسي بيلتون، المديرة المؤقتة للخدمات الصحية واإلنسانية 

ديفيد جيالردوتشي، حاصل على دكتوراه في الطب وزميل الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ ومسؤول  
 الشؤون الصحية المؤقت 

 
 :ة ومقاطعة سان فرانسيسكومدين

 جرانت كولفاكس، حاصل على دكتوراه في الطب ومدير الشؤون الصحية 
 سوزان فيليب، حاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة ومسؤولة الشؤون الصحية 

 
 :مقاطعة سان ماتيو

 لويز روجرز، رئيس النظام الصحي 
 الطب وماجستير في الصحة العامة ومسؤول الشؤون الصحية سكوت مورو، حاصل على دكتوراه في 

 
 :مقاطعة سانتا كالرا

 سارة كودي، حاصلة على دكتوراه في الطب ومديرة ومسؤولة عن الشؤون الصحية 
هان، حاصل على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة ونائب مسؤول الشؤون   جورج 
 الصحية 

 
 :مقاطعة سانتا كروز

مي هول،   حاصلة على ماجستير في الصحة العامة ومديرة الصحة  مي
جيل نيويل، حاصل على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة وزميل الكونجرس األمريكي  
 ألطباء التوليد ومسؤول الشؤون الصحية

 
 :مقاطعة سوالنو

 جيرالد هوبر، مدير الخدمات الصحية واالجتماعية 
 وراه في الطب وماجستير في الصحة العامة ومسؤولة الشؤون الصحية بيال ماتياس، حاصلة على دكت

 
 :مقاطعة سونوما

 باربي روبنسون، مديرة قسم الخدمات الصحية 
مة ومسؤولة الشؤون   سونداري آر. ماسي، حاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العا
 الصحية 
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ات، وهم مستعدون للترحيب بعودة الطالب. ويواصل مسؤولو الشؤون   هذه اإلرشاد فيما قد عمل مديرو المدارس بجد لتنفيذ 
 البيانات من كثب، وسنعمل في جميع أنحاء المنطقة والوالية للتكيف عندما يقتضي األمر ذلك.الصحية رصد  

### 

 
 

 

إرشادات الوالية لمدارس صفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر للعام الدراسي  تمتثل مقاطعة أالميدا ومدينة بيركلي مع 
2022-2021. 

 وقوع الحاالت: األمور المتوقعة 
ا هو الحال اآلن في مقاطعة أالميدا ومدينة بيركلي، فعلينا توقع  19-عند انتشار فيروس كوفيد  بمعدالت عالية في المجتمعات، كم

مة في مدينة   وقوع حاالت في المدارس. ويجب أن تبلغ المدارس إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا أو إدارة الصحة العا
لـإرشادات الوالية لمدارس صفوف بين الطالب والموظفين بناًء على موقع المدارس وفقًا بيركلي، عن وجود حاالت فيما 

 الروضة إلى الصف الثاني عشر.

هذه   ل ظهور  وتتواصل مدارس مقاطعة أالميدا ومدينة بيركلي وفرق حاالت التفشي وتدعم مديري المدارس وموظفيها حا
 اإلرشادات فيما يخص طريقة تنفيذ إجراءات التخفيف. المواقف، مقدمين المساعدة في التحقيقات وتقديم  

ويمكن ألولياء األمور ومتعهدي الرعاية التواصل مع مديري مدارسهم أو مناطقهم لمعرفة طريقة استجابة مدرسة طالبهم تجاه 
 الحاالت.

 ابق في المنزل حال اإلعياء 
البقاء في المنزل  19-ية اختبارهم لإلصابة بفيروس كوفيد يجب على الطالب والموظفين الذين يعانون أعراًضا، أو تبينت إيجاب

خيارات مختلفة   لحماية صحة اآلخرين ورفاهيتهم. حال تحديد الطالب كحاالت اختالط قريبة ممن تبينت إيجابية اختباره، فيوجد 
 وفقًا إلرشادات الوالية.  للحجر الصحي للمدارس

 التطعيم 
هذه الجائحة. من أجل حماية الطالب والموظفين، أصدرت الوالية اح هو األداة األقوى التي في حوزتنا للقضاء على    ال يزال اللق

يطلب من كل موظفي المدارس إما تقديم إثبات بتلقي اللقاح كاماًل أو إجراء االختبار مرة واحدة كل   أمًرا صحيًا عاًما جديدًا
 أسبوع. 

، والذي تلقى الموافقة الكاملة من إدارة  Pfizerمن  19-بر، مؤهلون لتلقي لقاح كوفيد فما أك 12وحاليًا األطفال والشباب، بعمر 
عاًما أو أكبر. واللقاح آمن ومجاني وعالي الفعالية في الحد من اإلصابة الخطرة   16( للشباب بعمر FDAالغذاء والدواء )

ح هو السبيل األفضل للحماية بالمرض ودخول المستشفى لتلقي العالج والوفاة. ويُعد حصولك أنت وأطفال ك المؤهلين على اللقا
 .19-من انتشار كوفيد 

في حين أننا نأمل أن يكون لدينا خيار للقاح بالنسبة لألطفال األصغر عما قريب، فال يزال الجدول الزمني غير مؤكد. اعرف  
 . acgov.org/youthvaxfacts-https://covid.19المزيد على موقع 

 الكماماتارتداء 
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تماشيًا مع إرشادات مراكز السيطرة على األمراض واألكاديمية األمريكية لطب األطفال، يُعد ارتداء الكمامات في الداخل  

كما تتضمن إرشادات مراكز السيطرة على  .واألمر المحلي الرتداء قناع الوجه  الشامل أمًرا مطلوبًا في إرشادات مدرسة الوالية
توصيات لألشخاص الذين تلقوا اللقاح  تقال العدوى في المجتمعمعدالت مرتفعة من اناألمراض الصادرة للمجتمعات التي تعاني  

في حال عدم القدرة على الحفاظ على  لمزدحمةبالكامل أو الذين لم يتلقوا اللقاح بالكامل الرتداء كمامة في األماكن الخارجية ا
هذا إلى   التباعد المكاني أو خالل األنشطة التي تتضمن االختالط المباشر مع األشخاص اآلخرين. في أماكن الدراسة، قد يشير 

مامة المستمر الطالب ومن حولهم.  فترة الراحة أو الفعاليات الرياضية. إلى جانب التطعيم، يحمي ارتداء الك

 19-تبار فيروس كوفيداخ
ا هم األولوية.  19-إليقاف انتشار كوفيد  ، يكون االختبار المناسب وإدارة األشخاص المصابين بالعدوى أو المعرضين لإلصابة به

س للنظر في أمر التنفيذ مع المجتمعات المدرسية. تُعد كل منطقة يلخص قائمة خيارات االختبار للمدار إطار عملولدى الوالية 
مه مختلفة، ونحث جميع المناطق التعليمية على مراجعة االستراتيجيات واالشتراك مع الوالية في  تعليمية والمجتمع الذي تخد

التي تقوم بها المدارس   19-كوفيد  استراتيجيات اختبار فيروس تنفيذ برنامج االختبار الذي يعمل بشكل أفضل في حالة منطقتهم:
 (ca.gov) 2021-2022بصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر للعام الدراسي 

 ما الذي يمكنك فعله
يؤثر على جميع المجتمعات في والية أالميدا ومدينة بيركلي، وعلينا العمل يدًا بيد للحفاظ على   19-ال يزال فيروس كوفيد 

هلون وأبقهم في المنزل حال مرضهم.  سالمة طالبنا وموظفي  مدرستنا. ارتِد كمامتك واحصل على اللقاح أنت وأطفالك المؤ
مامة  ونحثك بشدة على التحدث مع مديري مدرستك حول خطط السالمة، والتحدث إلى طفلك حول أهمية الحفاظ على ارتداء الك

 الحفاظ على سالمة طالبنا ومدارسنا.خالل اليوم الدراسي. جميعنا لديه دور يؤديه؛ إذ إننا نعمل على 

### 
 

 جهة االتصال الخاصة بمقاطعة أالميدا 
امة  نيتو بالرام، مدير المعلومات الع

 إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا
PIO@acgov.org-EOC 
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