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ة  ، مديرة الوكالة  Colleen Chawla     بمقاطعة أالم�دا  وكالة خدمات الرعا�ة الصح�َّ

 ، مديرة اإلدارة  Kimi Watkins-Tartt  الصحة العامة إدارة 
ة Erica Oan, MDد.   ، مسؤولة الصحة االنتقال�َّ

  

 )  COVID-19( 19- كوڤ�داإلصابة بدل�ل فرز حاالت 
كات والمُ   ؤسساتلل�ش

ث بتار�ــــخ     2020يونيو/ح��ران  5ُمحدَّ

 ُمقدمة
كات والمؤسسات. وهذا الدل�ل ُعرضة للتغي�ي مىت طرأ ض بال�ش ة تحديثات  ُ�عد هذا المستند دل�ً� لفرز الحاالت حسب األعراض ودرجة الحرارة للعاملني ت أ�َّ

ة (جد�دة ع� المعلومات الخاصة بالمرض وطرق  ي المجتمع وتوافر ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ
ات التحل�ل.  PPEِ�ايته �ض  ) وتقن�َّ

ح هذا الدل�ل اإلجراءات الخاصة بفرز حاالت كوڤ�د ة.  COVID-19( 19-��ش ض إ� أي منشأة لبدء العمل بِصفة يوم�َّ  ) قبل دخول الموظفني

ة عودت  ، أن �حصل ع� إفادة من الطب�ب لُيثبت إمكان�َّ ة الحجر الص�ي ط عند عودة أي موظف إ� العمل، بعد قضاِئه ف�ت ه إ� العمل، وال  ُمالحظة: ال ُ�ش�ت
ك ب�حضار الموظف إلفادة الطب�ب أو ا  وس رجوعه للعمل. وُنوِ�ي أر�اب العمل بعدم التمسُّ ط كذلك أن �خضع لتحل�ل الف�ي لخض�ع للتحل�ل، ألن ذلك  ُ�ش�ت

ي الس
ي العنا�ة بالمر�ض و�حّد من توافر أدوات ومواد التحل�ل. ومن ثم ينب�ض

ة و�عوق جهودهم �ض �ي الرعا�ة الطب�َّ
ماح لألشخاص الذين  ي��د العبء ع� ُمقدِّ

ة أعراض بالعودة إ� العمل.   ة حجرهم الص�ي وال تظهر عليهم أ�َّ  أ�ملوا ف�ت

ي س�اسة إدارة الصحة العامة  COVID-19(  19-�سبب �شخ�صه بكوڤ�دإذا تم عزل أي موظف  
)، فُ�مكنه العودة إ� العمل بمجرد است�فاء المعاي�ي الُموضحة �ض

ي ACPHDبمقاطعة أالم�دا (
ط لعودة  COVID-19( 19-. وال �لزم تكرار إجراء تحل�ل كوڤ�د33TUهذا الملفU33T) الخاصة بالعودة إ� العمل، و�ي موضحة �ض ) ك�ش

 الموظف إ� العمل. 

ف   فرز الموظفني
ض الُمحتمل ل�وڤ�د .1 ي لألعراض والتعرُّ

ض ع� جميع أر�اب العمل أن �طلبوا من كل موظف إجراء تقي�م ذاىت .  مناو�تهم) قبل بدء  COVID-19(   19-يتعنيَّ
ي ل�وڤ�د33Tتفضل ب��ارة رابط 

ض ) لل COVID-19( 19-دل�ل التقي�م الذاىت  لم��د من المعلومات.   33Tعاملني
) فور  .2 ض ض والمتطوعني ض والمقاولني ض (الموظفني  ). COVID-19(  19-وصولهم إ� العمل حسب أعراض كوڤ�د�جب إجراء فرز لجميع العاملني

ة  أسئلة الفرز اليوم�َّ
ض ل�وڤ�د ة التعرُّ � أخرى مثل غسل ال�دين الُمتكرر، و�لزام جميع  COVID-19( 19-إن االستفسار عن األعراض واحتمال�َّ ) ال �جب أن �حل محل تداب�ي

ي المبىض بارتداء كمامات الوجه، والتباعد ف�ما بينهم مسافة 
اب الجمهور   6األشخاص �ض ، تحول دون اق�ت ة مثل نوافذ الزجاج الشب�ي أقدام، ووضع حواجز ماد�َّ

�ات.  أقدام، ع� سب�ل المثال 6منهم لمسافة أقل من   لدفع ثمن المش�ت

 اط�ح األسئلة التال�ة: 

وس؟ COVID-19(  19-أ�ام الماض�ة، هل تم �شخ�صك بكوڤ�د 10خالل الـ  .1  ) أو أج��ت تحل�ً� ُيؤكد إصابتك بالف�ي
  ال  ☐    نعم  ☐

http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
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ل واحد مع شخص� خاضع للعزل �سبب كوڤ�د 14خالل الـ  .2 ض ي م�ض
ا الماض�ة، هل كنت تع�ش �ض ) أو أجرى تحل�ً� ُيؤكد إصابته  COVID-19( 19-يوم�

ا  � ا ُمبا�ش وس أو كنت ُمخالط�  له؟   *بالف�ي
 ال  ☐    نعم  ☐

 
ة إصابتك  ُمؤكد  ساعة الماض�ة أو اليوم، هل ظهر عل�ك واحٌد أو أ��� من هذە األعراض، سواًء ألول مرة أو لغ�ي سبٍب    24خالل الـ   .3 آخر خالف احتمال�َّ

 )؟ COVID-19( 19- بكوڤ�د
، قشع��رة أو رجفة/رعشة متكررة  •  ُح�َّ
 ُسعال •
 التهاب الحلق  •
 ضيق التنفس، صع��ة التنفس  •
 شعور بضعف أو إرهاق غ�ي معتاد  •
 فقدان حاسة التذوق أو الشم  •
ي العضالت  •

 ألم �ض
 ُصداع •
 س�الن أو احتقان األنف  •
 إسهال •
ء  • ي

 غث�ان و�ت
 

 ال  ☐    نعم  ☐

" أي شخص  ل مع شخص آخر ُمصاب بكوڤ�د*ُ�قَصد بـ "الُمخالط الُمبا�ش ض ي نفس الم�ض
)، أو ع� عالقة حم�مة به، أو �ضطلع  COVID-19(  19-�ع�ش �ض

ي ُمح�ط 
ة تتجاوز   6برعايته، أو يتواجد �ض  دق�قة.  15أقدام منه لف�ت

 
لهع� أيٍّ من األسئلة،   نعم  بـ  إذا أجاب الموظف ض ي واتباع خطوات العزل/الحجر الص�ي الموضح �جب إعادته إ� م�ض

 . 33Tهذا الرابط33Tة �ض

 إ�شاء محطة استب�ان الفرز

 من المسؤول عن ط�ح أسئلة االستب�ان واإلجابة عن االستفسارات؟  .1
د من سُ�ج�ب عن االستفسارات الُمتعلقة بأعراض   • ض الُمحتمل ل�وڤ�دCOVID-19(  19-كوڤ�دحدِّ -COVID( 19-) الُمحتملة والتعرُّ

؟ 19 ض فقط أو من كل من �دخل المبىض  ): سواًء من العاملني
د من س�ط�ح أسئلة فرز حاالت كوڤ�د .2  ). COVID-19( 19-حدِّ

ض  • ض عن ط�ح أسئلة الفرز. إذا لم �كن لد�ك عدٌد كاٍف من الموظفني ض المسؤولني ل عدد الموظفني
�
ة الالزمة لط�ح أسئلة الفرز ع�  قل ، فإن الف�ت

ي الطواب�ي الط��لة.  
ا عند المدخل، مما ُيؤخر بدء العمل و�تسبب �ض ا وزحام�

�
ب اختناق ض قد تطول لتسبِّ  الموظفني

ي أو كمامة للوجه، بموجب  •
ض عن الفرز ارتداء وا�ت ي مقاطعة أالم�دا 33T�جب ع� األشخاص المسؤولني

 . 33Tاألمر اإللزا�ي بارتداء كمامات الوجه �ض
ا لط�ح األسئلة:   .3 ا أ��� أمان�

�
 ابتِكر طرق
ا لوجه، بموج  • ي للوجه عند ط�ح أسئلة الفرز عليهم وجه�

ض ارتداء كمامة أو وا�ت ض والُمراهقني : �جب ع� جميع البالغني ب  ُير�ب ُمالحظة ما ��ي
ي للوجه لمن ال �متلك أيهما، مىت توفرت ُمستلزمات كاف�ة. و�جوز أن �كون وا ا 

ي توف�ي كمامة أو وا�ت
ي  ألمر اإللزا�ي المذكور أعالە. و�نب�ض

�ت
ا كالمند�ل أو أي قطعة قماش ُم��عة ُمشابهة.   الوجه هذا �س�ط�

كة. ع� سب�ل المثال، إعارة األقالم واستع • ب استعمال األغراض الُمش�ت ها    نارتها. و� تجنَّ د من ُمشاركة أغراض� بعينها، ف�جب تطه�ي كان والبُّ
  بعد كل استخدام. 

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
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 أين يتم إجراء الفرز؟  .4
صا لفرز الحاالت حسب األعراض.  • ا ُمخصَّ د مكان�  حدِّ

.  .أ ي مكان ق��ب من مدخل المبىض
، أو �ض  وس�كون من األمثل أن يتم الفرز قبل دخول الشخص إ� المبىض

ي لمنع الناس من الدخول دون أن يتم فرزهم. و�جوز إغالق بعض  .ب
ي المباىض

 المداخل �ض
ة االنتظار   6�جب توف�ي مساحة كاف�ة حول المدخل للحفاظ ع� التباعد مسافة  .ج ض بعضهم البعض أثناء ف�ت ض العاملني أقدام بني

ي بدا�ة 
ض ا  مناو�ة إلجراء الفرز �ض ة لتنظ�م مسافات التباعد بني ي الطابور  العمل. ضع عالمات ع� األرض�َّ

ض أثناء وقوفهم �ض لعاملني
 إلجراء الفرز. 

ا الحفاظ ع� مسافة فاصلة ال تقل عن  .د ض القائم بالفرز والعامل الذي يتم فرزە وكذلك اآلخ��ن.  6�جب أ�ض�  أقدام بني
ة الشخص الذي يتم فرزە.  .ه ة وخصوص�َّ ا، �جب تصم�م محطات الفرز بح�ث ُتحافظ ع� ��َّ ي حالة ط�ح األسئلة شفه��

    �ض
ي ملفاتهم؟   .5

ض وأعراضهم �ض كات �سج�ل درجات حرارة العاملني  هل �جب ع� ال�ش
ض عن أسئلة فرز حاالت كوڤ�د • ا �شأن االحتفاظ ب�جابات العاملني كات اتخاذ ما تراە ُمناسب� ي حال قررت  COVID-19(  19- �جوز لل�ش

). و�ض
ة بوال�ة   كات االحتفاظ بهذە المستندات لمدة  Cal/OSHAكال�فورن�ا (ذلك، فإن إدارة السالمة والصحة المهن�َّ ط ع� ال�ش ا    30) �ش�ت عام�

ة بوال�ة كال�فورن�ا ( ) الخاصة بمعاي�ي الوصول إ�  Cal/OSHAبعد ترك الموظف للمؤسسة. انظر لوائح إدارة السالمة والصحة المهن�َّ
�عات و  ة (قانون ��ش ض والسجالت الطب�َّ ض العاملني  ). 3204، المادة  8)، الفصل  CCRال�ة كال�فورن�ا (ب�انات تعرُّ

 ق�اس درجة الحرارة
ي  ال ُيو� بفحوصات ق�اس درجة الحرارة

كات �ف ة الضابطة األخرى مثل فرز  معظم ال�ش . ال تحل فحوصات درجة الحرارة محّل المقاي�س والمعاي�ي الفرد�َّ
ض الُمحتمل ل�وڤ�د ي للتعرُّ

د من فرز الحاالت حسب أعراض كوڤ�دCOVID-19( 19- األعراض والتقي�م الذاىت ).  COVID-19( 19-). فبادئ ذو بدء البُّ
ل و�لز  ض ي ل�سوا بحاجة لق�اس درجة حرارتهم بل �جب إعادتهم للم�ض

 امهم بالبقاء ف�ه. والموظفون الذين �جيبون بنعم ع� أيٍّ من أسئلة الفرز والتقي�م الذاىت

لفئات معينة    كليهما) وق�اس درجات الحرارة  COVID-19(  19- ) ُيو� ب�جراء استب�ان فرز حاالت كوڤ�دCDCها (ومع ذلك، فإن مركز مكافحة األمراض واتقائ
 من األشخاص لدى وصولهم إ� أما�ن أو ُمنشآت ُمحددة، وهم:  

صة والرعا�ة ط��لة األمد. للحصول .1 ي ذلك مرا�ز التم��ض الُمتخصِّ
ة، بما �ض ي مرافق الرعا�ة الصح�َّ

ة حول مرافق   العاملون �ض ع� إرشادات إضاف�َّ
ي مقاطعة أالم�دا، ُ�مكنك االطالع ع� 

 . 33Tهذا الملف33Tالرعا�ة ط��لة األمد �ض
ة ومرافق االحتجاز واالعتقال.  .2 ي الُمؤسسات اإلصالح�َّ

 العاملون والزوار واألشخاص المحتجزون/المعتقلون �ض
ة مع أي شخص ُ�شتبه أو تأ�دَّ  .3 ة الذين ُ�سمح لهم بمواصلة العمل بعد الُمخالطة الُمبا�ش ة الحي��َّ ي مرافق البن�ة التحت�َّ

-ت إصابته بكوڤ�دالعاملون �ض
19  )COVID-19 هم  )، و 

ة   • �عات الوال�ة واللوائح المحل�َّ ة و��ش ض الف�درال�َّ  العاملون المسؤولون عن تطبيق و�نفاذ القوانني
ي مركز اتصال رقم الطوارئ  •

   911العاملون �ض
ي مؤسسة االستخبارات ( •

 )  Fusion Centerالعاملون �ض
 الخاص   العاملون المسؤولون عن االستجابة لحوادث المواد الخطرة من الحكومة والقطاع •
هم من عام�ي الحراسة   • ض وغ�ي  العاملون المسؤولون عن التأمني
دون الُمتعاقدون  -العاملون  • ي صناعات األغذ�ة والزراعة والتصنيع الحيوي وتكنولوج�ا المعلومات والنقل والطاقة   -بمن فيهم الُمورِّ

�ض
ة    والمرافق الحكوم�َّ

دين  • ئ الم�ش  العمالء لدى وصولهم لمال�ب
ض إرشادات  األطفال لدى  • ي مرحلة ما قبل الروضة. وُتج�ي

امجها الُمختلفة، ومنها برامج رعا�ة األطفال �ض وصولهم لمرا�ز رعا�ة الطفولة ب�ب
) لمرا�ز رعا�ة الطفولة بالسماح لو�ي األمر بق�اس درجة حرارة الطفل باستخدام مق�اس حرارة  CDCمركز مكافحة األمراض واتقائها (

) قبل أو عند الو  صول، ثم إبالغ المركز بنت�جة ق�اس درجة الحرارة. وقد تتضمن برامج رعا�ة الطفولة كذلك، ع� سب�ل المثال  (ترموم�ت
  :  دون الح�، ما ��ي

ة لرعا�ة األطفال   .أ ا باسم المنازل األ��َّ ة، والمعروفة أ�ض�  برامج رعا�ة الطفولة العائل�َّ
ي المدارس الخاصة والعامة   .ب

ي مرحلة ما قبل الروضة �ض
 برامج رعا�ة األطفال �ض

 )  Early Head Start) والطفولة الُمبكرة (Head Startبرامج البدا�ة الُمبكرة ( .ج
  فولة المرا�ز الخاصة لرعا�ة الط .د

http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
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هم ممن �صلون إ� مبانيهم؟   ف أو غ�ي كات األخرى ق�اس درجات حرارة العاملني  هل �جب ع� ال�ش

ي ب
ف �شكل روتييف كات بق�اس درجات حرارة العاملني ي مقاطعة أالم�دا بأن تقوم جميع ال�ش

و�ي إدارة الصحة العامة �ف
ُ
، ال ت ي الوقت الحا�ي

هدف ال�شف  �ف
    ). COVID-19( 19-عن أي إصابة ُمحتملة بكوڤ�د

ي الظروف التال�ة: 
 ل�ن السؤال عن األعراض وق�اس درجات الحرارة لهما فوائد أعظم �ض

ة لإلصابة بكوڤ�د • ة الحي��َّ ي مرافق البن�ة التحت�َّ
ض �ض ض عدد من العاملني ض  COVID-19( 19-عند تعرُّ �ي لجميع العاملني ض )، و�كون فرض الحجر الم�ض

ة   ض ف�ت ا من   14الُمصابني . يوم� ض ي عدد العاملني
ا �ض � ا كب�ي  شأنه أن ُ�حِدث عجز�

وس كوڤ�د • ي �سمح بانتشار ف�ي ض والسجون ومرافق  COVID-19( 19- البيئات الُمغلقة الىت ا إذا �سلل إ� المنشأة، مثل دور رعا�ة الُمسنني ) ��ع�
 االحتجاز. 

ة مثل التباع • ي يتع�َّ فيها تطبيق تداب�ي الوقا�ة األ��� فاعل�َّ  أقدام وارتداء كمامات أو واق�ات للوجه، مثل مرا�ز رعا�ة الطفولة.   6د مسافة  األما�ن الىت
وس كوڤ�د • ي تخدم األشخاص األ��� عرضة لخطر اإلصابة بف�ي ) الشد�دة، مثل المستشف�ات والع�ادات ودور رعا�ة  COVID-19( 19-األما�ن الىت

   . ض  الُمسنني

 إ�شاء محطات ق�اس درجة الحرارة
ي قسم إ�شاء محطة استب�ان الفرز.   4و  3و  2و  1انظر النقاط رقم   .1

 �ض
ة أو حاجز بالست��ي شفاف ع� الطاولة، �ي �قف خلفه الشخص المسؤول عن ق�اس درجات الحر  .2 ة، مثً� نافذة زجاج�َّ  ارة. قم ب�عداد حواجز ماد�َّ

ة الشخص الذي يتم فحصه. أقدام، و�ط��قة ُتحافظ ع� ��َّ   6�جب إعداد المحطات بح�ث تفصل بينها مسافة ال تقل عن   •  ة وخصوص�َّ
ة (  • ر وضع حاجز مادي، ف�جب ع� الشخص المسؤول عن ق�اس درجات الحرارة أن يرتدي ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ

َّ
) التال�ة:  PPEإذا تعذ

ي للوجه وح�د االستعمال ُ�غ�ي كامل الوجه من األمام 
ض (نظارات واق�ة أو وا�ت ي للعني

)، وقفازات وح�دة  كمامة وجه، وا�ت ض والجانبني
ة (   من الحاجز. باإلضافة إ� ذلك، �جب تدر�ب  PPEاالستعمال. ومع ذلك، فإن ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ

ً
ة ) وحدها ُتعد أقل فعال�َّ

ة (  ة استخدام ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ ض ع� ك�ف�َّ  ). PPEالموظفني
) الستعماله .3 موم�ت ي الق�اس:   عند اخت�ار ن�ع مق�اس الحرارة (ال�ت

 �ض
م ب�رشادات ال�ش  • ض ي ُتع�ي قراءات أ��� دقة. وال�ت ي استعمال مقاي�س الحرارة عال�ة الجودة الىت

كات  بالنسبة لجميع أنواع مقاي�س الحرارة، ينب�ض
عة لها.   الُمصنِّ

ي تعمل بدون لمس (باألشعة تح • ي مقاطعة أالم�دا باستعمال مقاي�س الحرارة الىت
ت الحمراء)، مع ُمراعاة  ُتو�ي إدارة الصحة العامة �ض

 التحذيرات التال�ة: 
ي تعمل بدون لمس قراءات أقل لدرجات الحرارة ُمقارنة بمقاي�س الحرارة عن ط��ق الفم، خاصة عند   .أ ُتع�ي مقاي�س الحرارة الىت

ي الهواء الطلق. 
 استخدامها �ض

ب السوائل واألط • دق�قة قبل الق�اس قد ُ�ع�ي قراءات   30عمة خالل إذا تم استخدام مقاي�س الحرارة عن ط��ق الفم، فإن تناول أو �ش
 غ�ي دق�قة.  

 إجراءات ق�اس درجات الحرارة
ا بالُح�َّ إذا كانت درجة حرارته  ي مقاطعة أالم�دا أن أي شخص �كون ُمصاب�

ة) أو أع�.  37.8درجة فهرنها�ت (  100تعت�ب إدارة الصحة العامة �ض أي  درجة مئ��َّ
ل.  37.8درجة فهرنها�ت (  100حرارته  شخص تبلغ درجة   ف ة) أو أع� �جب إرجاعه إ� الم�ف ي    درجة مئ��َّ و�جب إعادة ق�اس درجات الحرارة مرة أخرى الىت

ة) لضمان دقة القراءة.  35.6درجة فهرنها�ت ( 96تقل عن   درجة مئ��َّ

ل)  .1  تعل�مات ق�اس درجة الحرارة عند توفر حاجز مادي (اإلجراء الُمفضَّ
، لحما�ة وجهك من رذاذ الجهاز التنف�ي  عند ق�ا  • ة أو حاجز بالست��ي س درجات الحرارة، قف خلف حاجز مادي شفاف، مثل نافذة زجاج�َّ

 الذي قد يتناثر عندما �عطس العم�ل أو �سعل أو يتحدث. 
  وصولك إ� محطة درجة الحرارة، اغسل �د�ك، ثم ارتِد قفازات وح�دة االستعمال.  فور  •
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ر �ّد �حتوي ع�  20ء والصابون لمدة اغسل �د�ك بالما  .أ % كحول ع�  60ثان�ة. إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم ُمطهِّ
ر ال�ّد الُمحتوي ع� ال�حول.  د من استخدام الماء والصابون قبل استخدام ُمطهِّ ض بوض�ح، فالبُّ  األقل. إذا كانت �داك ُمتسختني

ر الجهاز من  •  حول الحاجز أو ع�ب النافذة. واحرص ع� إبقاء وجهك خلف الحاجز طوال الوقت. لق�اس درجة الحرارة، مرِّ
ة)، فأِعد الق�اس مرة أخرى.    35.6درجة فهرنها�ت (  96إذا كانت قراءة درجة الحرارة أقل من  .أ  درجة مئ��َّ
، ولم تلمس الشخص  إذا استعملت مق�اس الحرارة الذي �عمل بدون لمس (باألشعة تحت الحمراء) أو مق�اس الحرارة الصد .ب ي

�ض
 .  الذي يتم فحصه، فال ُتوجد حاجة بك إ� تغي�ي القفازات قبل فحص الشخص التا�ي

ض كل    .ج ) بني ة (أو بقطعة قطن ُمبللة بكحول أيزو�رو���ي ە بممسحة كحول�َّ ، فقم بتطه�ي ي
إذا استعملت مق�اس الحرارة الصد�ض

 رطبة بال�حول.  عم�ل وآخر. ُ�مكنك إعادة استخدام نفس الممسحة طالما ظلت 
ا   .د ر مق�اس الحرارة ج�د� ض كل شخص وآخر وطهِّ ا من القفازات النظ�فة بني إذا استعملت مق�اس الحرارة الفموي، فاستخدم زوج�

ا استعمال مق�اس حرارة فموي ُمزود بأغط�ة وح�دة االستعمال لمسبار الق�اس.  ض كل فحص. ُ�مكن أ�ض�  بني
ي نها�ة   •

 ة ق�اس درجات الحرارة، ان�ع القفازات وتخلص منها واغسل �د�ك ع� النحو الُموضح أعالە.  العمل أو عند ترك محط مناو�ة�ض
ة ( .2  )): PPEتعل�مات ق�اس درجة الحرارة عند عدم توفر حاجز مادي (�لزم معه ارتداء ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ

ي وصولكفور  •
ض (نظارات واق�ة أو وا�ت ا للعني  للوجه وح�د االستعمال ُ�غ�ي كامل الوجه من األمام  ، اغسل �د�ك وارتِد كمامة وجه، وواق��

)، وقفازات وح�دة االستعمال.  ض  والجانبني
م بتوص�ات مركز مكافحة األمراض واتقائها (  .أ ض ، والموضحة ع�ب  CDCال�ت ض ة ف�ما يتعلق بكمامات الوجه وواق�ات العني ) الحال�َّ

  33Tmasks.html-strategy/face-ncov/hcp/ppe-https://www.cdc.gov/coronavirus/201933Tالرابط 
 33Tprotection.html-strategy/eye-ncov/hcp/ppe-rus/2019https://www.cdc.gov/coronavi33Tوالرابط 

ة ( .ب ة ارتداء ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ م بتعل�مات الُمنشأة الخاصة بك ف�ما يتعلق بك�ف�َّ ض ) وخلعها بأمان. إذا لم تكن هناك  PPEال�ت
ي ُتو�ي به مركز مكافحة األمراض  م بالخطوات الىت ض ) الرتداء وخلع ُمعدات  CDCواتقائها (تعل�مات صادرة من ُمنشأتك، فال�ت

ة (  ي هذا الملف  PPEالوقا�ة الشخص�َّ
ت�ب، والُموضحة �ض https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE33T-) بنفس ال�ت

33T508.pdf-Sequence  
ّ الوجه. ال ُتعد النظارات الواق�ة وس .ج ي ض ألنها ال ُتغ�ي جانىب  �لة حما�ة كاف�ة للعني
ر �ّد �حتوي ع�  20اغسل �د�ك بالماء والصابون لمدة  .د % كحول ع�  60ثان�ة. إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم ُمطهِّ

ر ال د من استخدام الماء والصابون قبل استخدام ُمطهِّ ض بوض�ح، فالبُّ  �ّد الُمحتوي ع� ال�حول. األقل. إذا كانت �داك ُمتسختني
 ِقس درجة الحرارة.  •

ة)، فأِعد الق�اس مرة أخرى.   35.6درجة فهرنها�ت (  96إذا كانت قراءة درجة الحرارة أقل من   .أ  درجة مئ��َّ
، ولم تلمس الشخص   .ب ي

إذا استعملت مق�اس الحرارة الذي �عمل بدون لمس (باألشعة تحت الحمراء) أو مق�اس الحرارة الصد�ض
. الذي يتم   فحصه، فال ُتوجد حاجة بك إ� تغي�ي القفازات قبل فحص الشخص التا�ي

ض كل    .ج ) بني ة (أو بقطعة قطن ُمبللة بكحول أيزو�رو���ي ە بممسحة كحول�َّ ، فقم بتطه�ي ي
إذا استعملت مق�اس الحرارة الصد�ض

 عم�ل وآخر. ُ�مكنك إعادة استخدام نفس الممسحة طالما ظلت رطبة بال�حول. 
ا  إذا استعملت م .د ر مق�اس الحرارة ج�د� ض كل شخص وآخر وطهِّ ا من القفازات النظ�فة بني ق�اس الحرارة الفموي، فاستخدم زوج�

ا استعمال مق�اس حرارة فموي ُمزود بأغط�ة وح�دة االستعمال لمسبار الق�اس.  ض كل فحص. ُ�مكن أ�ض�  بني
ي نها�ة  •

ة ( العمل أو عند ترك محطة ق�اس درجات الحرارة (مثً� ال  مناو�ة�ض احة الغداء)، اخلع ُمعدات الوقا�ة الشخص�َّ ) وتخلص  PPEس�ت
 منها واغسل �د�ك ع� النحو الُموضح أعالە.  

ي قد ُتؤثر ع� دقة قراءات درجة الحرارة.  .3  الظروف الىت
ض (بمق�ا  • )  درجة الحرارة الُمح�طة وضوء الشمس وال��اح قد ُتع�ي قراءات غ�ي دق�قة عند ق�اس درجة الحرارة من الجبني ي

س الحرارة الصد�ض
ي الهواء الطلق.  

 أو باستعمال مق�اس الحرارة باألشعة تحت الحمراء �ض
ب السوائل واألطعمة خالل  •  دق�قة قبل الق�اس قد ُ�ع�ي قراءات غ�ي دق�قة عند استعمال مق�اس الحرارة الفموي.  30تناول أو �ش
ة خالل   •  ُ�ع�ي قراءات ُمرتفعة لدرجة الحرارة مع جميع األجهزة. دق�قة قبل الق�اس   30ُممارسة التمار�ن ال��اض�َّ
ض (تا�لينول [ • �ن وأسيتامينوفني ض (موت��ن [Tylenolتناول أدو�ة مثل أس�ب ض (آل�ڤ [Motrin]) و�يب��روفني ف  Aleve]) ونابروكسني ]) قد ُ�خفِّ

 .   من أعراض الُح�َّ

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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ّ قد  • ي الجهاز المنا�ي
 ال تظهر عليهم أعراض الُح�َّ بوض�ح. المر�ض من كبار السن والُمصابون بقصور �ض

ض بعدوى. فمق�اس درجة  ا  • ي األما�ن باردة الطقس قد تجد درجة حرارة أجسامهم ُمنخفضة حىت لو كانوا ُمصابني
لمر�ض الذين �ع�شون �ض

 للعدوى.   
ً
ي قد ال ترتفع استجابة ة، والىت  الحرارة �عكس درجة حرارة الجسم الفعل�َّ
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