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  والمؤسسات للشركات 19-كوفید فحص دلیل
 2021 نیسان 28 في التحدیث تم

 
 

 الوثیقة ھذه من الغایة
 إجراءات تطبیق یجب .وآمنة معدلة بعملیة القیام أجل من والمؤسسات للشركات لھ والتعرض 19-أعراض كوفید فحص إرشادات الوثیقة ھذه توفر

  .عمل دوام كل بدء قبل) إلخ والمتطوعین، والمتعاقدین الموظفین أي( الموظفین جمیع على 19-فحص كوفید

 لم أم األعراض علیھ ظھرت سواء ،19-لكوفید مؤخًرا تعرض موظف ألي السماح عدم یجب للطوارئ المؤقتة 19-كوفید Cal/OSHA معاییر ـوفقاً ل
، ولم تظھر علیھ 19-ال یجب استبعاد أي موظف ملقح بالكامل تعرض مؤخراً لكوفید  .العمل مكان إلى بالدخول یأخذه، لم أم اللقاح أخذ وسواء تظھر

 19-كوفید /OSHACal اییرمع راجع ،19-كوفید بسبب العمل مكان من االستبعاد معاییر حول المعلومات من لمزیداألعراض، من العمل بعد التعرض.  
 .للطوارئ المؤقتة

 

 الحجر أو العزل بعد العمل إلى العودة

 األمراض على السیطرة مركز حددھا كما واألعراض الوقت على المبنیة االستراتیجیات) ACPHD( ألمیدا مقاطعة في العامة الصحة دائرة تتبع
CDC (CDC) تلزم ال; المنزلي زلالع من بالخروج لشخص فیھ یسمح الذي الوقت لتحدید ACPHD أیة أو سلبیة فحص بنتیجة اإللزام على تشجع وال 

 العمل أصحاب إلى الموجھة المفتوحة ألمیدا مقاطعة رسالة إلى الرجوع یرجى المعلومات، من لمزید .العمل إلى الموظفین لعودة أخرى تصریح إجراءات
  . CDC العزل وإرشادات التصریح اختبار بشأن

 

 الموظفین فحص

 السماح عدم یجب .عمل  دوام كل بدء قبل 19-لكوفید ذاتي بفحص القیام) إلخ والمتطوعین، والمتعاقدین الموظفین أي( الموظفین جمیع یجب على
  .للموظفین 19-لـ كوفید الذاتي التقییم دلیل راجع المعلومات، من لمزید .العمل مكان إلى بالدخول األعراض علیھم تظھر الذین للموظفین

 
 الیومي الفحص أسئلة

 للوجھ، أغطیة ووضع متكرر، بشكل الیدین غسل مثل األخرى الوقایة إجراءات إلى باإلضافة لھ والتعّرض 19-أعراض كوفید فحص إجراء یجب
انتقال  من للتخفیف الشبكي الزجاج مثل مواد مادیة من حواجز وإنشاء التھویة، وتحسین اآلخرین، األشخاص من أقدام 6 مسافة على والحفاظ

  .المكاني التباعد على الحفاظ فیھا یمكن ال التي األوقات خالل 19-كوفید

 إلى الموظف إرجاع من فالبد التالیة، األسئلة من أي على "نعم" اإلجابة كانت إذا .عمل دوام كل بدء قبل الموظفین جمیع على أدناه األسئلة طرح ینبغي
 .الصحي جرالح/العزل إجراءات إلتباع منزلھ

http://www.acphd.org/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://covid-19.acgov.org/covid19/isolation-quarantine.page?#isolation
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/letter-to-employers-regarding-clearance-testing-2020.08.12.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/letter-to-employers-regarding-clearance-testing-2020.08.12.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/self-assessment-guidance-for-personnel-eng-2020.04.28.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
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 لھ  والتعرض 19-أعراض كوفید فحص أسئلة

 ال ☐  نعم  ☐ ؟)إیجابیھ اختبارك نتیجة كانت أي( 19-بـ كوفید إصابتك تشخیص تم ھل األخیرة، العشرة األیام غضون في

بسبب   معزوالً  كان أو/و إیجابیة فحصھ نتیجة شخص أي مع *مباشر  تماس في كنت ھل الماضیة، 14 الـ األیام غضون في
 ال ☐  نعم  ☐  ؟19-كوفید

وجود   احتمالیة غیر آخر بسبب تفسیرھا یمكن ال التي التالیة األعراض من أیًا واجھت ھل الماضیة، ساعة 24 الـ خالل
  ؟19-كوفید

 ال ☐  نعم  ☐

 المتكرر  االرتجاف/ االرتعاش أو  القشعریرة أو  الحمى  □
 سعال  □
 الحلق  في  ألم □
 التنفس  في  صعوبة التنفس، ضیق □
 ب أو التع بالضعف اعتیادي غیر شعور □
 الشم  أو  الذوق لحاسة فقدان  □

 العضالت  ألم □
 الصداع □
 األنف رشح  □
 األنف  احتقان  □
 اإلسھال  □
 التقیؤ أو/و  الغثیان  □

 كمامةً  یرتدي المالمس كان  إذا عما النظر بغض المرض، بدایة قبل یومین غضون في  أكثر أو دقیقة 15 لمجموع  أقدام 6 مسافة ضمن شخص مع التواجد  بأنھ  المباشر التماس یُعّرف *
  .ال أم

 

  19-فحص كوفید بأسئلة تتعلق اعتبارات

 لھ؟ والتعرض 19-ألعراض كوفید فحصھ سیجري الذي من
 المبنى؟  یدخل شخص كل أم فقط الموظفون: لھ المحتمل والتعرض 19-أعراض كوفید عن سیُسأل من حدد

 ؟ 19-فحص كوفید أسئلة سیطرح من
 الحد إلى األسئلة یطرحون اللذین نالموظفی عدد تقلیل من تأكد رقمیة، منصة وجود تعذر حال في .19-فحص كوفید معلومات لجمع رقمیة بمنصة فكر

 :یلي ما اإلضافیة االعتبارات وتشمل .األدنى
 طوابیر وتشكل العمل بدء تأخیر إلى یؤدي مما المدخل، عند اختناقات الموظفین على الفحص أسئلة لطرح الالزم الوقت یسبب أن یمكن •

 .طویلة
 دائماً، كمامات أو وجھال أغطیة 19-كوفید فحص یجرون اللذین األشخاص یرتدي أن یجب ،كالیفورنیا والیة في الوجھ تغطیة أمر ل وفقا •

 ً   .اآلخرین مع التفاعل عند وخصوصا

   الفحص؟ یجري أین
  .الفحص  سیجري أین حدد

 .دخولھ بُعید أو المبنى إلى الشخص دخول قبل الفحص یجري أن یجب •
 .الخصوصیة على تحافظ بصورةٍ  الفحص محطة تصمیم یجب شفھیاً، األسئلة طرح حالة في •
 على عالمات ضع .الفحص انتظار أثناء األفراد بین المكاني التباعد من أقدام 6 مسافة على للحفاظ كافیة الفحص محطة مساحة تكون أن یجب •

 .الدخول عند الصف في الفحص انتظار أثناء للوقوف المناسبة المناطق إلى لإلشارة أقدام 6 كل األرض
 .فحص  دون لالدخو من األشخاص لمنع المبنى مداخل  بعض إغالق إلى یصارُ  قد •

http://www.acphd.org/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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 :والتتبع الفحص بسالمة تتعلق إضافیة اعتبارات
 .   الفحص تقییمات خالل الكمامات أو الوجھ أغطیة الجمیع یرتدي أن یجب •
•  ً  لمن كمامة تقدیم یمكن .شخصیًاعلیھم  الفحص أسئلة طرح عندإلرشادات والیة كالیفورنیا، یجب على الجمیع ارتداء غطاء الوجھ  وفقا

 .مربع قماش قطعة أو الرأس بمندیل یُكتفى أن یمكن بحیث بسیط الوجھ غطاء .المخزون توفر حسب وجھ، غطاء دون یأتي
 كل بعد بتطھیرھا فقم األشیاء، تشارك إلى حاجة ھناك كانت إذا .األقالم تشاركوا ال المثال، سبیل عل .المشتركة األشیاء إزل •

 .استخدام
 

  الحرارة درجة قیاس اعتبارات

 األعراض فحص مثل األخرى المراقبة إجراءات محل  الحرارة درجة قیاس یحل ال .الشركات لمعظم الحرارة درجة على فحوصات یُنصح بإجراء ال
 مثل مادیة حواجز ووضع الكمامات، أو الوجھ أغطیة وارتداء اآلخرین، من أقدام 6 مسافة على الحفاظ مع ،19-للكوفید المحتمل للتعرض الذاتي والتقییم
  .اآلخرین من أقدام 6 مسافة على دائًما الحفاظ یمكنھم ال الذین األشخاص بین البالستیكیة أو الزجاجیة النوافذ

 حرارھم درجة فحص إلى یحتاجون ال الذاتي والتقییم الفحص أسئلة من أي على بنعم أجابوا الذین الموظفون .أوالً  19-أعراض كوفید افحص :مالحظة
 .المنزل إلى یعودوا/ قوایب أن ویجب

: باالثنین   توصي منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز أن إال الحرارة، درجة على فحوصات الشركات إجراءَ  لمعظم یُوصى ال أنھ من الرغم على
 :التالیة للمجموعات الوصول عند الحرارة درجات وقیاس 19-فحص كوفید طرح أسئلة

 إرشادات على للحصول .األمد الطویلة والرعایة الماھر التمریض مرافق ذلك في بما الصحیة، الرعایة لمرافق یتبعون الذین الموظفون •
 .األمد  طویلة للرعایة ألمیدا مقاطعة منشآت راجع إضافیة،

 .یةاإلصالح والمنشآت/السجون في المحتجزون واألشخاص والزوار الموظفون •
 :ذلك في  بما ،19-ب كوفید إصابتھ مؤكد أو مشتبھ بشخص الوثیق االتصال بعد العمل بمواصلة لھم المسموح الحیویة التحتیة البنیة عمال •

 المحلي والمستوى الوالیات ومستوى االتحادي المستوى على القانون إنفاذ موظفو. 
 911 اتصال مركز موظفو   
 الدمج مركز موظفو 
 الخاص والقطاع الحكومة من الخطرة للمواد المستجیبون. 
 بالنظافة العنایة موظفي من وغیرھم النظافة عمال 
 والنقل، المعلومات، وتكنولوجیا الحرج، والتصنیع والزراعة، الغذاء مجاالت في ـ المتعاقدون الموردون ـ وكذلك العاملون 

 الحكومیة والمنشآت والطاقة،
 لمشردین ا مالجئ إلى القادمون 

 الروضة قبل ما برامج ذلك في بما األطفال ریاض إلى القادمون األطفال.  
 الطفل حرارة درجة بأخذ لألبوین تسمح قد األطفال ریاض أن على CDC األمراض على السیطرة مركز إرشادات تنص

 رعایة برامج وتشمل .رارةالح بدرجة األطفال روضة إبالغ ثم ومن الوصول، عند أو الوصول قبل حرارة میزان باستخدام
 :الحصر ال المثال سبیل على الطفل،
 )المنزلیة األطفال رعایة أي( العائلیة األطفال رعایة برامج ·
 والعامة  الخاصة المدارس في) الروضة قبل ما أي( المدرسي التعلیم قبل ما برامج ·

http://www.acphd.org/
https://covid-19.acgov.org/ltcf
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 )Head Start( والمبكرة العادیة" ستارت  ھید" برامج ·
 الخاصة  األطفال رعایة مراكز ·

 
 الذین اآلخرین األشخاص أو/و للموظفین الحرارة درجة فحوصات إجراء - أعاله القائمة في المدرجة غیر - األخرى العمل مواقع على یجب ھل

  الموقع؟ إلى یصلون
 ً  فوائد أن مالحظة یرجى .19 -كوفید لفحص روتینّي كوسیلة بشكل العمل أماكن كلّ  في للموظفین الحرارة درجھ بقیاس ألمیدا مقاطعة توصي ال ، حالیا
ً  األعراض حول األسئلة طرح  :التالیة الحاالت في تعُظم الحرارة درجات قیاس مع جنب إلى جنبا

 لمدة المنزل في الصحي بالحجر المعرضین العاملین كل إلزام وكان ،19-لـ كوفید الحرجة األساسیة البنیة في عاملین عدة تعرض حال في •
14  ً  .العاملین عدد في كبیر نقص إلى یؤدي أن شأنھ من یوما

 .االحتجاز ومراكز والسجون التمریض دار مثل منشآت إلى دخل  إذا بسرعة 19-كوفید مرض فیھا ینتشر قد التي المغلقة البیئات •
 برامج مثل ممكنة، لیست الوجھ/الوجھ أغطیة الجمیع ارتداء مع أقدام 6 مسافة على البقاء مثل فعالیة األكثر اإلجراءات حیث األماكن في •

 .األطفال رعایة
 ودور والعیادات المستشفیات ثال،الم سبیل على( الشدید 19-بمرض كوفید اإلصابة لخطر المعرضین األشخاص تخدم التي األماكن •

 ).الرعایة
 

  واألعراض؟ الموظفین حرارة درجة فحص معلومات بسجل تحتفظ  أن العمل لمواقع ینبغي ھل
 فإن بذلك، القیام الموقع قرر إذا .لھ والتعرض19-أعراض كوفید بمعلومات فحص االحتفاظ ترید كانت إذا بنفسھا تقرر أن العمل لمواقع یمكن

Cal/OSHA راجع إضافیة، معلومات على للحصول .للمؤسسة الموظف مغادرة بعد عاًما 30 لمدة المستندات بھذه االحتفاظ الشركات  من تطلب 
.ployee Exposure and Medical Records Standard (8 CCR 3204)Access to Em Cal/OSHA: 

 

 الحرارة  درجة فحص محطات تجھیز اعتبارات
 والتعرض 19-ألعراض كوفید فحصھ سیجري الذي من :الوثیقة ھذه في 19-الفحص كوفید أسئلة اعتبارات حسب التالیة الثالثة العوامل حدد •

 الفحص؟  یجري أین ؟19-فحص كوفید أسئلة سیطرح من لھ؟ 

http://www.acphd.org/
https://www.dir.ca.gov/title8/3204.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3204.html
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 بقیاس یقومون الذین واألشخاص المبنى یدخلون الذین األشخاص بین الشفاف، البالستیك أو الزجاج من نافذة مثل مادیاً، حاجزاً  انصب •
 .  الحرارة درجة
 الذي الشخص خصوصیة على تحافظ وبطریقة البعض، بعضھا عن األقل على أقدام 6 بعد على المحطات توضیع یجب 

 .فحصھ یتم
 الشخصیة الحمایة معدات ارتداء الحرارة درجات یقیس الذي الشخص على فیجب الحاجز، وضع تعذر إذا )PPE (التالیة :

 وقفازات ،)بالكامل وجوانبھ الوجھ مقدمة یغطي واحدة مرة لالستخدام وجھ واقي أو واقیة نظارات( العینین واقي كمامة،
 تدریب یجب ذلك، إلى باإلضافة .الحاجز من فعالیة أقل منفردةً  الشخصیة الحمایة معدات أن غیر .واحدة لمرة تستعمل

 .الشخصیة  الحمایة معدات استخدام كیفیة على الموظفین

 :استخدامھ یجب الذي الحرارة میزان نوع اختیار عند •
 اتبع .أدق قراءاتٍ  األعلى الجودة ذات الحرارة موازین تنتج أن المرجح من الحرارة، موازین أنواع كل إلى بالنسبة 

 .المصنعة الجھات شاداتإر
 مع ،)الحمراء تحت األشعة( باللمس تعمل ال حرارة موازین باستخدام ألمیدا مقاطعة في العامة الصحة دائرة إدارة توصي 

 :التالیة التحذیرات
 الفمویة، الحرارة بموازین مقارنة الحرارة درجات من اإلنقاص إلى باللمس تعمل ال التي الحرارة موازین تمیل ·

 .الخارج في استخدامھا عند وخاصة
 دقیقة غیر قراءات إلى دقیقة  30 الصلبة قبل والمأكوالت السوائل تناول یؤدي قد الفمویة، الحرارة  موازین استخدام حال في. 

 

 الحرارة  درجة قیاس إجراءات
ً    فوق فما) مئویة 37.8(  فھرنھایت 100حرارة  بدرجة شخص أيّ  ألمیدا مقاطعة في العامة الصحة دائرة تعتبر   حرارة لدیھ أي( بالحمى مصابا

 بالدخول لھ یسمح وأال منزلھ إلى فورا یرجع أن ینبغي أعلى، أو) مئویة  درجة 37.8( فھرنھایت درجة 100 حرارتھ درجة تبلغ شخص أي ).مرتفعة
  .القراءة دقة من للتأكد) مئویة درجة 35.6( فھرنھایت درجة 96 من أقل تظھر التي الحرارة درجات فحص إعادة یجب .العمل مكان إلى

 یبلغ وأن الفور، على العمل مكان یغادر أن البد األخرى 19-أعراض كوفید أي من أو بالحمى اإلصابة عالمات علیھ تظھر شخص أي :مالحظة
 ظاھرة واألعراض بالحضور األطفال رعایة برامج في لألطفال السماح ینبغي وال .الطبیة ةأو الجھ األولیة الرعایة بمزود یتصل وأن علیھ، المشرف

  .المؤسسة بروتوكول راجع األخرى، للمجموعات بالنسبة .علیھم
 

 ):المفضلة الطریقة( مكانھ في مادي حاجز وجود عند الحرارة درجة اسقی إرشادات
 ال حرارة  میزان استخدام عند واحدة لمرة  استعمال قفازات ووضع الیدین غسل على دائًما احرص الحرارة، قیاس محطة إلى الوصول عند •

 یلمس لم إذا الحرارة لدرجة التالي الفحص لقب القفازات تغییر الضروري من لیس صدغي، أو) الحمراء تحت األشعة( باللمس یعمل
  .فحصھم یتم الذین األشخاص الفحص یجري الذي) األشخاص( الشخص

 قد التي التنفس قطرات من وجھك لحمایة بالستیكي، قاطع أو زجاجیة نافذة مثل واضح، مادي حاجز خلف قف الحرارة، درجات قیاس عند •
 من بالفحص یقوم الذي) األشخاص( الشخص یتأكد أن یجب المادي، الحاجز الوصول إلى عند .یتحدث أو یسعل أو العمیل یعطس عندما تنتج
  .األوقات جمیع في المادي، الحاجز خلف وجھھ بقاء

http://www.acphd.org/
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  :مادي حاجز وجود دون ولكن) PPE( الشخصیة الحمایة معدات توفر عند الحرارة درجة فحص إجراء إرشادات
 الوجھ وجوانب مقدمة یغطي واحدة لمرة یُستخدم وجھ واقي أو واقیة نظارات( العینین وحمایة كمامة، وَضع یدیك اغسل الوصول، عند •

 .واحدة لمرة تستخدم التي القفازات من واحد وزوج ،)بالكامل
 العین وحمایة الوجھ كمامات  لـ الحالیة األمراض على السیطرة مركز توصیات اتبع. 
 الشخصیة الحمایة معدات ارتداء كیفیة حول منشأتك إرشادات اتبع )PPE (فراجع إرشادات، ھناك یكن  لم إذا .بأمان وإزالتھا 

 ).PPE( الشخصیة الحمایة معدات على للحصول) CDC( األمراض على السیطرة لمركز بھا الموصى التسلسالت
 واقي أو الواقیة النظارات مثل عین واقي باستخدام بشدة یوصى.  الوجھ جوانب تغطي ال ألنھا للعین كافیة حمایة النظارات تعتبر ال 

  .بالكامل وجوانبھ الوجھ مقدمة یغطي والذي واحدة لمرة یُستخدم الذي الوجھ
 من% 60 نسبة على یحتوي للیدین معقم فاستخدم والماء، الصابون یتوفر لم إذا .ثانیة 20 لمدة والماء بالصابون یدیك اغسل 

 یحتوي الذي الیدین معقم استخدام قبل والماء الصابون استخدام فیجب واضح، بشكل متسخة األیدي كانت إذا .األقل على الكحول
 .الكحول  على

 .الحرارة درجة فحوصات بإجراء قم •
 القیاس فأعد ،)فھرنھایت درجة 96( مئویة درجة 36 من أقل الحرارة درجة كانت إذا. 
 یتم الذي الشخص تلمس لم وإذا صدغي، حرارة نأو میزا) الحمراء  تحت األشعة( باللمس یعمل ال حرارة میزان استخدام عند 

 .التالي  الفحص قبل القفازات تغییر إلى تحتاج فال فحصھ،
 وآخر عمیل كل بین) قطنیة ماسحة على أیزوبروبیل كحول أو( بالكحول بمسحھ نظفھ صدغي، حرارة میزان تستخدم كنت إذا. 

 .رطبًا بقي ذاتھ طالما المندیل استخدام إعادة یمكنك
 عملیة كل بین بالكامل الحرارة میزان ونّظف شخص لكل القفازات من نظیفًا زوًجا فاستخدم فموي، حرارة میزان تستخدم كنت إذا 

 .واحدة مرة استعمال بأغطیة مزود فموي حرارة میزان استخدام یمكن كما .وأخرى فحص
 واغسل منھا، وتخلص) PPE( الشخصیة الحمایة معدات أزل ،)مثالً  غداء الستراحة(  الفحص مكان مغادرة عند أو لعمل،ا دوام نھایة في •

 .أعاله موضح ھو كما الیدین
 

 :الحرارة درجة قراءات على تؤثر قد التي الحاالت
 تحت باألشعة أو) الصدغي( الجبین حرارة لمیزان دقیقة غیر قراءات إلى والریاح الشمس وأشعة المحیطة الحرارة درجة تؤدي قد •

 .الخارج في استخدامھ عند الحمراء
 الحرارة میزان باستخدام دقیقة غیر قراءات إلى دقیقة 30 قبل الباردة أو الساخنة المشروبات أو/و الطعام تناول یؤدي أن یمكن كما •

 .الفموي
 .الموازین  كل باستخدام الحرارة درجات ارتفاع إلى القراءة من دقیقة 30 قبل الریاضیة التمارین ممارسة یؤدي قد •
 أو ،)أدفیل أو موترین أي( إیبوبروفین ،)تیلینول أي( واألسیتامینوفین األسبرین مثل للحرارة والخافضة المسكنة األدویة تناول أن كما •

  .الحمى عالمات علیھ ھرأن تظ الممكن من كان لشخص دقیقة غیر لقراءة یؤدي أن یمكن) ألیفي مثل( نابروكسین
 . ملحوظة حمى المناعة ضعیفي أو/و السن كبار على یبدو ال وقد •
 الجسم حرارة درجة الحرارة میزان یعكس .العدوى  رغم منخفضة أجسامھم حرارة درجة تكون قد بارد مناخ في یعیشون الذین والمرضى •

 اغسل ثم منھا، والتخلص الشخصیة الحمایة معدات بإزالة قم الجسم، رةحرا  درجة ارتفاع في السبب ھي العدوى تكون ال قد ولكن الفعلیة،
 .أعاله موضح ھو كما یدیك

http://www.acphd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
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