وكالة خدمات العناية الصحية لمقاطعة أالميدا المديرة كاولينشاوال
دائرة الصحة العامة
www.acphd.org

المديرة ،كيمي واتكنتارت
مسؤول الصحة الدكتورنيكوالس ماس.

دائرة الصحة العامة :الخط الرئيسي (8000-267 )510
فيد2101-268 )510( 19-
معلومات كو

إىل:

كافة أصحاب العمل يف مقاطعة أالميدا

من:

الدكتور نيكوالس ماس ،مسؤول الصحة

الموضوع:

إرشادات عودة المصابي ومن خالطهم إىل العمل

ز
ز
ز
بتأمي الصحة والسالمة لكل من يقطن أو يعمل فيها .نقدر امتثالكم لمقتضيات سالمة
تلتم إدارة الصحة العامة يف مقاطعة أالميدا ()ACPHD
والت تتضمن الزامية استخدام أغطية الوجه ،والتأكد من التباعد عىل مسافة  6أقدام ،وإجراء
أماكن العمل المطلوبة محليا ومن الوالية ،ي
ز
المرض للبقاء زف ز ز
ز
المتل.
الموظفي
فحوصات منتظمة لألعراض ،ودعم
ي
ز
ٌ
ر
ز
مصابي بالفتوس .وفقا ألوامر مسؤول الصحة،
بعض من موظفيك
ينتش مرض كوفيد 19-عىل نطاق واسع يف مجتمعنا ،ومن الممكن أن يكون
ز
ز
المصابي بمرض كوفيد 19-البقاء ف ز
ز
المتل والعزل عن اآلخرين لمدة من الوقت ـ برصف النظر عن األعراض أو حالة التطعيم.
يجب عىل
ي
المعرضي لإلصابة بمرض كوفيد 19-البقاء زف ز ز
ز
المتل والعزل بعيدا عن
عىل نحو مماثل ،يطلب مسؤول الصحة من العديد من األشخاص
ي
اآلخرين ،ما لم تنطبق عليهم معايت محددة.
الصح الحالية .نشجع أصحاب العمل عىل اتباع
يجب االستفادة من الروابط التالية من قبل أصحاب العمل لمعرفة متطلبات العزل والحجر
ي
التعليمات الموجودة عىل الصفحات أدناه عند اتخاذ قرار استخدام  /كيفية استخدام اختبارات مرض كوفيد 19-لتحديد عودة الموظف إىل
مكان العمل من عدمها.
اليةhttps://covid-19.acgov.org/isolation- :
فحة الويبالت
الية للعمومعلىص
• تجدون إرشادات العزلوالحجرالصحي الح
quarantine
فق
بية،والمرا
فق الط
تصاص(مثل المدارس،والمرا
ضيات أوتوجيهات محددة حسب االخ
قت
لبعض أماكنالعمل م
 oمالحظة:
يلتمس أصحاب العمل مزيدا من المعلومات من أوامر مسؤولالصحةالواردة رواب طها أدناه.
ينبغي أن
الحية) و
اإلص
لصحي هناhttps://bit.ly/AC-HOO :
لصح لكل منالعزلوالحجر ا
•يمكنك العثورعلى أوامر مسؤول ا ة
تباعها،والموجودة على الرابط:
ضيات  Cal/OSHAوا
قت
تبقى منسج مة معتحديث م
• كمايجبعلى أماكنالعمل أن
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
ال تقدم دائرة الصحة العامة ف مقاطعة أالميدا اي خطابات عودة إىل العمل كما أنها ال تنصح بخطابات عودة من األطباء .إذا ُأ َ
جري اختبار
ي
ز
فينبغ إجراء اختبار المستضد.
أيام،
5
بعد
لة
ز
الع
من
يخرج
أن
19
كوفيد
بمرض
بالفعل
أصيب
قد
شخص
بإمكان
كوفيد 19-لتحديد ما إذا كان
ي
ً
ً
تأت نتائج اختبارات  PCR/NAATإيجابية لعدة أسابيع أو شهور بعد اإلصابة ،غت أن ذلك ال يوضح إن كان الشخص مصابا أو معديا
يمكن أن ي
ز
يوض بالحصول عىل نتيجة اختبار مستضد سلبية فقط يف حال الخروج من العزل قبل اليوم  .11إذا أتم المصاب بكوفيد 19-عزلة مدتها 10
ز
نوض بإجراء المزيد من االختبارات ،وال يطلب عندها إجراء
أيام وأوف بمعايت األعراض (ال أعراض /أعراض متالشية وال وجود للحىم) ،فال
ي
ً
اختبار للعودة إىل العمل إلزاميا.
شكرا لكم عىل تعاونكم وعىل الدور الهام الذي تؤدونه ز يف الحفاظ عىل سالمة مجتمعاتنا.
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1

تحديث2022 -31-1 :

