
 
 

 از بازگشایی مدارس به روش کامالً حضوری Bay Areaعالم حمایت ماموران بهداشت ا
 2021آگوست  26 برای انتشار فوری 

کنیم که بیش از یک میلیون ، با خوشحالی اعالم می Bay Areaعنوان مسئوالن بهداشتی ما، به 
 Bay Area، برای یادگیری حضوری در محدوده 12آموز کودکستانی تا پایه دانش
واهند گشت. در شهرستانسان های آالمدا، کانتراکاستا، مارین،  فرانسیسکو به مدارس بازخ

متئو، سانتاکالرا، سانتاکروز، سوالنو، سونوما و  فرانسیسکو، سنو، سانبنیتمونتری، ناپا، سن
در کالس  2020های ابتدایی شهر برکلی، بسیاری از کودکان برای نخستین بار پس از ماه

 درس حضور خواهند یافت.
و موارد بستری در تابستان امسال و انتشار گسترده سویه دلتا سبب شده   19-موج شیوع کووید 

های دانیم که نشانه ه افراد در زمینه بازگشت به مدرسه محتاطانه رفتار کنند. ما می است ک
های دیگر در مدارس نیز آشکار افزایش موارد ابتال به کووید در جامعه، عالوه بر محیط

از جمله استفاده از -های موثر ها نشان داده است که با اجرای پروتکلشود. البته، دادهمی 
های سرپوشیده، واکسیناسیون افراد واجد شرایط، آزمایش، شستشوی دست به ماسک در مکان 

ش هوا های  این الیه -روش مناسب، ماندن افراد بیمار در منزل و فراهم کردن امکان گرد
 توانند مانع گسترش کووید در محیط مدارس شوند. دفاعی می 

بیانیه مشترک  Bay Areaی با در نظر گرفتن مزایای فراوان برای کودکان، مسئوالن بهداشت
 Bay Areaبیانیه اخیر مدیران مدارس شهرستان و  Bay Areaماه ژوئن مسئوالن بهداشتی 

 کنند.آموزان به کالس درس اعالم می را تایید و حمایت اکید خود را از بازگشت ایمن دانش

وران همه ، عالوه بر مختل کردن روند  19-گیری کووید ممنوعیت آموزش حضوری در د
آموزان شده  های اجتماعی و آسیب دیدن سالمت روان دانشتضعیف حمایت آموزش سبب 

است. خطرها و مزایای بازگشت به آموزش حضوری اکنون بیش از روزهای ابتدایی دوران  
آموزان به  گیری آشکار شده است. ما باید همه اقدامات الزم برای بازگشت ایمن دانشهمه

هیم.  مدرسه را انجام د

 
روز کاهش به، موارد بیماری شدید بین کودکان شایع نیست و موارد مرگ روز19-ابتالی کودکان به کووید   با وجود احتمال

های  یابد. احتمال انتقال آلودگی در هر محیطی، از جمله مدرسه، وجود دارد ولی کودکان امروزه اغلب در منزل یا مکانمی 
گیرند. مواردی که با قرار می  19-شود، در معرض کووید درستی رعایت نمی های ایمنی در آنها بهعمومی که روال

شوند، ممکن است ناشی از ابتال در کالس درس نباشند. در شهرستان آالمدا،  های آزمایش در مدرسه شناسایی می برنامه 
به موج شیوع  بین کودکان دیده شده است ولی نرخ ابتال معموالً در مقایسه با بزرگساالن و نسبت 19-موارد ابتال به کووید 

 مواردی است که تا کنون از موج تابستان منتشر شده است. %3تر است. موارد بستری کودکان فقط زمستان پایین 
هم   2021-22برای سال تحصیلی  K-12رهنمود ایالتی مدارس  رهنمودی عملی است که بر اعمال سراسری اقدامات م

های  ازها و ظرفیت ایمنی و فراهم کردن زمینه انعطاف برای رویکرد های طیف گسترده مدارس و  مختلف در حوزه تامین نی
 های درس هستند، تاکید دارد. آموزان به کالسمناطقی که در پی بازگشت ایمن دانش

  

 اعضا: 
 

 بخش آالمدا:
Colleen Chawla مدیر اداره خدمات سالمت ، 

Nicholas Moss ک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت  ، پزش
 
 

 شهر برکلی:
Lisa Warhuus اجتماعی ، دکتر، مدیر، خدمات بهداشت، مسکن و 

Lisa B. Hernandez پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت ، 
 

 شهرستان کانتراکاستا: 
Chris Farnitano پزشک، مامور بهداشت ، 

Daniel Peddycord  پرستار رسمی، کارشناس ارشد مدیریت عمومی، مدیر بهداشت ،
 عمومی

 
 شهرستان مارین: 

Benita McLarin بهداشتی و انسانی ، مدیر خدمات 
Matthew Willisک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت عمومی  ، پزش

 
 شهرستان مونتری: 

Elsa Jimenez کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مدیر خدمات سالمت ، 
Edward L. Moreno پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت ، 

 
 شهرستان ناپا: 

Jennifer Yasumoto مدیر خدمات بهداشتی و انسانی ، 
Karen Relucio پزشک، مامور بهداشت ، 

 
 بنیتو:شهرستان سن

Tracey Belton مدیر موقت خدمات بهداشتی و انسانی ، 
David Ghilarducci ،پزشک ،FACEP مامور موقت بهداشت ، 

 
 فرانسیسکو: شهر و شهرستان سان

Grant Colfax بهداشت، پزشک، مدیر 
Susan Philip پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت ، 

 
 متئو: شهرستان سان

Louise Rogersرئیس نظام سالمت ، 
Scott Morrow پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت ، 

 
 شهرستان سانتاکالرا: 

Sara Cody پزشک، مدیر و مامور بهداشت ، 
George Han ، پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، معاون مامور بهداشت 

 
 شهرستان سانتاکروز: 

Mimi Hall کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مدیر بهداشت ، 
Gail Newel  ،پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی ،FACOG مامور بهداشت ، 

 
 شهرستان سوالنو: 

Gerald Huberمدیر خدمات بهداشتی و اجتماعی ، 
Bela Matyas پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت ، 

 
 شهرستان سونوما:

Barbie Robinson معاون مدیر خدمات سالمت ، 
Sundari R. Mase کارشناس ارشد بهداشت عمومی، مامور بهداشت ، پزشک ، 
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ان هستند. مسئوالن بهداشتی به پایش اند و آماده پذیرش دوباره دانشمدیران مدرسه برای اجرای این رهنمود تالش کرده آموز
ه می هدقیق داد  دهند و ما، در صورت لزوم، در سطح منطقه و ایالت برای تنظیم شرایط اقدام خواهیم کرد. ها ادام

### 

 
 

 

 کنند.را رعایت می  2021-22برای سال تحصیلی  K-12رهنمود ایالتی مدارس شهرستان آالمدا و شهر برکلی 

 باشیمموارد ابتال رخ خواهد داد: آنچه باید انتظار داشته 
شود، همچنان که اکنون در شهرستان آالمدا و شهر برکلی  به طور گسترده در جوامع منتشر می 19-در شرایطی که کووید 

آموزان و اعضای کادر آموزشی باید از آموزان در مدارس باشیم. موارد ابتالی دانشرخ داده است، باید منتظر ابتالی دانش
ن آالمدا یا اداره بهداشت عمومی شهر برکلی، بسته به نشانی مدارس، با طریق مدارس به اداره بهداشت عمومی شهرستا 

 گزارش شود.  ایالت K-12رهنمود رعایت 

های شیوع با مدیران و اعضای کادر آموزشی مدارس در ارتباط هستند و از  مدارس شهرستان آالمدا و شهر برکلی و گروه
رسانی در روند تحقیقات و ارائه راهنمایی درباره روش اجرای کمک  کنند. این نهادها بهآنها در این شرایط پشتیبانی می 

 پردازند. اقدامات محافظتی می 

آموزان، باید با مدرسه یا های رسیدگی مدارس به موارد ابتالی دانشوالدین و سرپرستان برای کسب اطالعات درباره شیوه
 منطقه خود تماس بگیرند.

 بیماریماندن در خانه در دوران 
شود، باید برای  آنها مثبت می  19-شوند یا نتیجه آزمایش کووید های بیماری دچار می آموزان و کارکنانی که به نشانهدانش

آموزی با فرد مبتال تماس نزدیک داشته است، حفظ بهداشت و سالمت دیگران در منزل بمانند. اگر مشخص شود که دانش
 شود. طبق رهنمود ایالتی اجرا می های قرنطینه متفاوتی برای مدارسگزینه 

 واکسیناسیون 
ن همه دستور آموزان و کارکنان، ایالت گیری است. برای محافظت به دانشواکسن همچنان موثرترین ابزار پایان دادن به ای

هدف ملزم کردن کارکنان مدرسه به ارائه مدرک واکسیناسیون کامل یا شرکت حداقل  جدیدی در زمینه بهداشت عمومی با 
ر هفته، صادر کرده است.   یک نوبت آزمایش د

ر هم  12کودکان و نوجوانان  واکسن تاییدیه کامل  هستند. این 19-اکنون واجد شرایط دریافت واکسن فایزر کووید ساله و باالت
FDA  ساله و باالتر دریافت کرده است. واکسن ابزار ایمن، رایگان و بسیار موثری برای   16را برای تزریق به نوجوانان

پیشگیری از ابتال به بیماری شدید، بستری و مرگ است. واکسینه شدن شما و فرزندان واجد شرایط شما بهترین راه  
 ست.ا  19-پیشگیری از شیوع کووید 

با وجود امید به دستیابی به واکسن ویژه کودکان خردسال، زمان محقق شدن این خواسته هنوز مشخص نیست. اطالعات 
 ارائه شده است. acgov.org/youthvaxfacts-https://covid.19بیشتر در 

 استفاده از ماسک
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های  دستور محلی و آکادمی پزشکان اطفال آمریکا، استفاده سراسری از ماسک در مدارس طبق    CDCبر اساس رهنمود
ک هایی درباره استفاده شامل  نرخ باالی شیوعبرای جوامع دارای  CDCالزامی شده است. رهنمود   استفاده از ماس پیشنهاد

پذیر نیست،  یت فاصله فیزیکی در آنها امکانکه رعا های روبازشده در مکانواکسینه -نشده یا نیمهماسک برای افراد واکسینه
های آموزشی، این الزامات باید در زنگ  شود. در محیطهای شامل تماس نزدیک با افراد دیگر، مییا در جریان فعالیت

 آموزان و اطرافیان آنهاتفریح یا رویدادهای ورزشی رعایت شود. در کنار واکسیناسیون، استفاده مستمر از ماسک از دانش
 کند.محافظت می 

 19-آزمایش کووید
، آزمایش مناسب و مدیریت افراد آلوده یا در معرض آلودگی، در اولویت قرار دارد.  19-برای جلوگیری از شیوع کووید

ت. هر های آزمایش که ببرای تشریح مجموعه گزینه چارچوبیایالت  اید در جوامع آموزشی اجرا شود، در نظر گرفته اس
ازهای خاصی دارد و ما از همه مناطق آموزشی درخواست می کنیم که به  منطقه آموزشی و جامعه تحت پوشش آن نی

های مرتبط و همکاری با ایالت برای اجرای برنامه آزمایش متناسب با شرایط منطقه، بپردازند: های بررسی راهبرد   راهبرد
 (ca.gov) 2021-22برای سال تحصیلی  K-12در مدارس   19-آزمایش کووید 

 توانید بکنیدچه می
ی همچنان تحت تاثیر کووید  آموزان و  هستند و ما باید با همکاری یکدیگر دانش 19-همه جوامع شهرستان آالمدا و شهر برکل

خودتان و فرزندان واجد شرایط خود را واکسینه کنید و در  کادر آموزشی مدارس خود را ایمن نگه داریم. ماسک بپوشید، 
واهیم که درباره برنامهصورت بیمار شدن فرزندان، آنها را در خانه نگه دارید. اکیداً از شما می  های ایمنی مدارس با خ

ه اهمیت استفاده از ماسک در محیط مدرسه گفتگو کنید  مه ما در زمینه  مسئوالن آنها تماس بگیرید و با فرزندتان دربار . ه
 آموزان و کارکنان مدارس مسئول هستیم.حفظ ایمنی دانش

### 
 

 رابط شهرستان آالمدا 
Neetu Balramرسانی عمومی ، مدیر اطالع 

 اداره بهداشت عمومی شهرستان آالمدا 
PIO@acgov.org-EOC 
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