األسئلة الشائعة 2021-22 COVID SAFETY

أسئلة تتعلق بإرشادات الصحة العامة (تنطبق على جميع المستويات)
هل األقنعة مطلوبة؟
هل يتعين على الموظفين و  /أو الطالب إجراء فحص صحي كل يوم قبل القدوم إلى العمل أو الحرم المدرسي أو موقع  OUSDآخر؟
هل نقوم بتنفيذ التباعد الجسدي والتجمع؟
هل يجب تحصين الموظفين (وغيرهم من البالغين) و  /أو الطالب؟
متى يجب أن يذهب شخص ما إلى العزل  /الحجر الصحي بسبب األعراض أو االتصال الوثيق أو الحالة اإليجابية؟ [رابط إلى مستند البروتوكول الكامل]
كيف يمكنني االتصال بالخدمات الصحية لإلبالغ عن حالة طالب إيجابية؟

هل أحتاج إلى إجراء االختبار؟
كيف يجب التعامل مع غياب الموظفين أو الطالب بسبب الحجر الصحي؟
ما هي عملية تعقب االتصال المطلوبة؟

أسئلة تتعلق باألنشطة المسموح بها (تنطبق في جميع المستويات)
هل يمكن للطالب أو الموظفين تناول الطعام في الداخل؟
كيف يجب أن نتعامل مع فترة االستراحة؟
هل ستفتح نوافير المياه؟
هل يمكن للمتطوعين وأفراد األسرة الحضور إلى الحرم المدرسي ؟
هل يمكن أن تتجمع مجموعات كبيرة من العائالت ما دامت ملثمين؟ مثل لتوجيه طالب جديد؟
هل يمكن للمدارس أن يكون لها تجمعات مدرسية واسعة؟
هل يمكن للمدارس أن تستضيف شخصيًا  / PDاجتماعات مع الموظفين و  /أو العائالت؟
هل تستأنف رياضة الشباب؟
كم مرة سيخضع الطالب الرياضيون لالختبار؟
هل يمكن للفصول الذهاب في رحالت ميدانية؟
ما هي عملية الحصول على الموافقة على األحداث؟
أسئلة إضافية (تنطبق على جميع المستويات)

ما هي معدات الوقاية الشخصية األخرى المتوفرة؟
هل يمكننا تركيب حواجز جسدية (زجاج شبكي)؟
كيف قمنا بتحسين التهوية؟
هل لدينا قادة سالمة  ،ومسؤولون تقنيون  ،ومرشدين المساواة في األسرة مرة أخرى؟؟
ماذا لو رغب الموظف في البقاء بعي ًدا ألسباب صحية؟
كيف يجب على الموظفين أو العائالت اإلبالغ عن مشكلة تتعلق بالسالمة؟
هل يمكن تأديب الطالب أو الموظفين لعدم اتباع إرشادات السالمة هذه؟

كيف يجب توثيق غياب الطالب عند إرسال الطالب إلى المنزل بسبب استمرار رفض ارتداء الكمامة؟
ماذا يعني وجود اندالع في موقعنا؟ ماذا يجب أن تفعل المدارس؟
كيف يمكنني إعداد نافذة اللقاح المنبثقة في موقعي؟
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أسئلة تتعلق بإرشادات الصحة العامة (تنطبق في جميع المستويات)
هل األقنعة مطلوبة؟
األقنعة مطلوبة لجميع الموظفين والطالب في الداخل في جميع مباني  ، OUSDما لم يكن هناك إعفاء .ينطبق شرط ارتداء القناع بغض النظر
عن حالة التطعيم .األقنعة غير مطلوبة في الهواء الطلق N95 /KN95.يمكن طلب أقنعة عبر طلب معدات الحماية الشخصية نموذج .يمكن
إزالة أغطية الوجه إذا كان الموظفون يعملون بمفردهم في المكتب  /السيارة[ .المصدر CDPH :و ]CalOSHA

هل يتعين على الموظفين و  /أو الطالب إجراء فحص صحي كل يوم قبل القدوم إلى العمل أو الحرم المدرسي أو
موقع  OUSDآخر؟
الموظفين والمتطوعين والمقاولين :الفحص الصحي مطلوب يوميا لجميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين قبل أن يأتي إلى العمل ،الحرم
المدرسي ،أو الموقع  OUSDآخر .يجب تقديم هذه الفحوصات الصحية اليومية كل يوم من خالل [ .ParentSquareالمصدر:
]CalOSHA
الطالب :على الرغم من أنه ليس مطلوبًا  ،يمكن للطالب (أو العائالت نيابة عنهم) تقديم فحص صحي يومي في  ParentSquareللمساعدة في
ضمان عدم قدوم الطالب إلى المدرسة بأعراض تشبه  .COVIDال تحتاج مواقع المدارس إلى التحقق من إتمام الفحص الصحي للطالب يوميًا
عند المداخل[ .لم يعد  CDPHيوصي بإجراء فحوصات طبية يومية للطالب]
تذكر :من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على مجتمعنا آم ًنا هذا العام البقاء في المنزل عند التعرض ألعراض شبيهة بـ [ ،COVIDالحمى ،
والسعال  ،والصداع الشديد  ،والتهاب الحلق  ،وفقدان طعم أو رائحة  ،صعوبة في التنفس  ،قيء أو إسهال] ،بغض النظر عن حالة التطعيم.

هل نقوم بتنفيذ التباعد الجسدي والتجمع؟
ال .التباعد الجسدي غير مطلوب .يجب على المعلمين االحتفاظ بمخططات الجلوس وقوائم مجموعات الطالب لكل فصل من فصولهم الدراسية ،
في حالة الحاجة إلى الرجوع إليهم أثناء عملية تتبع جهات االتصال[ .لم يعد  CDPHيوصي بأي إبعاد جسدي أو معايير جماعية]

هل يلزم تطعيم الموظفين (وغيرهم من البالغين) و  /أو الطالب؟
الموظفون والمتطوعون والمقاولون والبالغين اآلخرون :يتم تشجيع اللقاحات بشدة لجميع الموظفين والمتطوعين والمقاولين وغيرهم من البالغين.
يرجى مالحظة أن بعض الكيانات الخارجية قد تطلب تطعيم موظفيها أو المتطوعين .سوف يسأل  OUSDجميع الموظفين عن حالة التطعيم
الخاصة بهم كما تم التحقق منها من خالل التصديق أو نسخة من بطاقة التطعيم[ .المصدر]CalOSHA :
الطالب :يتم تشجيع اللقاحات بشدة لجميع الطالب بمجرد أن يكونوا مؤهلين .سنقوم أيضًا بسؤال جميع الطالب واألسر عن احتياجات التطعيم
الخاصة بهم بما يتماشى مع حملة التوعية والتوعية باللقاح الخريف .نخطط للعمل مع مقاطعة أالميدا والعيادات المجتمعية إلعداد النوافذ المنبثقة
للقاح أثناء أحداث تسجيل المدارس الثانوية في الرموز البريدية ذات األولوية  /مسارات التعداد  ،أو في المدارس التي يعيش فيها عدد كبير من
الطالب في هذه الرموز البريدية  /مساحات التعداد .اتصل بـ  mara.larsen-fleming@ousd.orgإذا كنت مهتمًا باستضافة موقع تطعيم
متنقل في مدرستك[ .المصدر]CDPH :

متى يجب أن يذهب شخص ما إلى العزل /الحجر الصحي بسبب األعراض أو االتصال الوثيق أو الحالة اإليجابية؟
[رابط إلى وثيقة بروتوكول كاملة]
حالة إيجابي

أعراض
(لألفراد تطعيم وغير المطعمين)
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بالعاملين
()CalOSHA

تقرير الحالة إلى
الكفاءات
+
الحجر الصحي
لمدة  10أيام

إرسال الفحص الصحي في  ParentSquareعندما
تبدأ األعراض
+
على مدار  24ساعة خالي من الحمى  +تحسين
األعراض  +إما الحجر الصحي لمدة  10أيام أو
االختبار السلبي **  /مالحظة الممارس الصحي

إرسال الفحص الصحي في
 ParentSquareعند حدوث
اتصال وثيق
+
إذا تم تلقيحها  ،قم بإبالغ العمل أو
إذا لم يتم تلقيحها  ،يجب الحجر
الصحي لمدة  10أيام

الطالب
()CDPH

أبلغ عن الحالة إلى
الخدمات الصحية
+
الحجر الصحي
لمدة  10أيام

إرسال الفحص الصحي في  ParentSquareعندما
تبدأ األعراض
+
 24ساعة خالي من الحمى  +تحسين األعراض  +إما
الحجر الصحي لمدة  10أيام أو
مع االختبار السلبي **  /مالحظة الممارس

إرسال الفحص الصحي في
 ParentSquareعند حدوث
اتصال وثيق
+
إذا تم تلقيحها  ،تعال إلى المدرسة أو
إذا لم يتم تلقيحها * ،
تعال إلى المدرسة مع اختبار أسبوعي
مرتين

* اتصل قريبًا بالطالب غير المطعمين الذين يتم الكشف عنهم بانتظام بسبب إعفاء أو غير ذلك ستحتاج المشكلة إلى الحجر الصحي لمدة  7أيام والحصول على اختبار سلبي
واضح في نهاية  7أيام للعودة.
** أنواع االختبارات التي يمكن استخدامها إلزالة األعراض والعودة إلى المدرسة هي اختبارات  Abbot BinaxNOWالسريعة أو أي اختبار .PCR

يتم تطبيق الحجر الصحي المعدل بعد أن يتالمس الطالب غير الملقح الذي ال تظهر عليه أعراض المرض * بشكل وثيق مع أحد أفراد COVID
 .+يجوز للطالب االستمرار في الذهاب إلى المدرسة طالما استمر في ارتداء الكمامة والمشاركة في برنامج اختبار المنطقة مرتين في األسبوع
لمدة أسبوعين بعد التعرض .بموجب الحجر الصحي المعدل  ،يجب على الطالب أن يظل في الحجر الصحي من جميع األنشطة الالمنهجية في
المدرسة  ،بما في ذلك الرياضة واألنشطة األخرى .كبديل للحجر الصحي المعدل  ،قد يختار اآلباء  /األوصياء إبقاء أطفالهم في الحجر الصحي
لمدة  10أيام.

كيف يمكنني االتصال بالخدمات الصحية لإلبالغ عن حالة طالب إيجابية؟
يمكن لقائد الموقع االتصال بالرقم ( 555من الخط األرضي  OUSDأو  )Jabberأو ( ، 5024-879 )510و  /أو إرسال رسالة إلى
contacttracing_student@ousd.org

هل أحتاج إلى االختبار؟
يوصي مركز السيطرة على األمراض ( )CDCبـ  2-1مرات في األسبوع "فحص" بدون أعراض اختبار لألفراد غير المطعمين .يوصى أيضًا
بإجراء اختبار لألفراد الذين يعانون من أعراض المرض  ،بغض النظر عن حالة التطعيم .سيوفر  OUSDاالختبار على المستوى اإلقليمي
المراكز في كل حي  ،مع التركيز على األحياء ذات األولوية العالية  ،وعن طريق إرسال فرق االستجابة السريعة إلى مواقع المدارس و  /أو
منازل الطالب  ،كما هو الحال عندما تكون هناك حالة إيجابية  ،للتأكد من أن جميع جهات االتصال القريبة لفترات طويلة لديها الوصول إلى
االختبار داخل الحرم الجامعي .االختبار متاح لجميع الموظفين (بما في ذلك الموظفين والمقاولين والمتطوعين) والطالب وأفراد عائلة .OUSD
تتوفر أيضًا مجموعات االختبار في المنزل اللتقاطها في كل موقع مدرسة ألي موظف أو عائالت ترغب في اختبار نفسها من خالل اختبار
سريع.
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ً
خاصة للرياضات الداخلية والرياضات عالية االحتكاك .سيتم توفير
توصي  CDPHباختبار الطالب الرياضيين مرة أو مرتين في األسبوع ،
اختبارات سريعة ذاتية اإلدارة للفرق الستخدامها قبل التدريبات واأللعاب.

كيف يجب التعامل مع غياب الموظفين أو الطالب بسبب الحجر الصحي؟
ال يحتاج الموظفون والطالب الذين تم تلقيحهم إلى الحجر الصحي عندما يكون هناك تعرض طويل األمد للتالمس الوثيق  ،طالما أنهم بدون
أعراض .إذا تم نصح أحد الموظفين بالحجر الصحي من قبل أحد الكفاءات  ،فيجب اتباع العملية القياسية للمنطقة لضمان استمرارية التعليمات أو
الخدمات  -اطلب بديالً وترتيب التغطية للفئة (أو الخدمة إن وجدت) بما يتفق مع اتفاقيات المفاوضة الجماعية المعمول بها  .سيتم التعامل مع
حاالت غياب الموظفين على النحو المنصوص عليه في القانون (أي  )FMLAواتفاقيات المفاوضة الجماعية المعمول بها .إذا تم نصح الطالب
بالحجر الصحي من قبل الخدمات الصحية  ،تعامل مع الغياب بنفس الطريقة التي تعامل بها مع أي غياب آخر  -يجب ترميز غياب الطالب على
أنه  Xفي  ، Aeriesوسيتم التعامل مع الغياب على أنه معذور .إذا اختار طالب تم تطعيمه  ،بدون أعراض  ،االتصال الوثيق بالحجر الصحي
حتى لو لم يكن بحاجة إلى ذلك  ،فسيكون ذلك غيابًا بدون عذر[ .المصدر]CalOSHA، CDPH :

ما هي عملية تعقب االتصال المطلوبة؟
يجب اإلبالغ عن جميع الحاالت اإليجابية إلى الكفاءات للموظفين  /المتعاقدين  /المتطوعين والخدمات الصحية للطالب .سيتصل فريق االستجابة
لـ  COVIDفي المنطقة بالمدير في أقرب وقت ممكن بعد التقرير اإليجابي لمناقشة من كان على اتصال وثيق لفترة طويلة وأي الطالب  ،إن
وجد  ،مؤهلون للحجر الصحي المعدل .يجب أن يكون لدى المعلمين مخططات جلوس وقوائم بمجموعات الطالب لكل فصل يمكن للمدير
الوصول إليها  ،لتحديد جهات االتصال القريبة التي قد تحتاج إلى عزلها .قد يتواصل  ACPHDأيضًا مع األفراد لمعرفة المزيد عن أي حالة
فردية  ،كجزء من عملية تتبع جهات االتصال.

أسئلة تتعلق باألنشطة المسموح بها (تنطبق في جميع المستويات)
هل يمكن للطالب أو الموظفين تناول الطعام في الداخل؟
يُسمح بتناول الطعام في الداخل ولكن يُنصح بتناول الطعام في الهواء الطلق إلى أقصى حد ممكن .يمكن للطالب تناول الطعام معًا في الكافيتريا.
يجب أن تحاول المدارس فصل الطالب عن الطالب وجعلهم يأكلون مع فصولهم (في المدرسة االبتدائية) أو في الخارج  ،إلى أقصى حد ممكن.
اترك األبواب والنوافذ مفتوحة في مساحة الكافتيريا لضمان تدفق هواء أكبر .يجب على الطالب ممارسة النظافة الجيدة لليدين  ،والغسيل أو
التعقيم قبل الغداء وبعده[ .المصدر]CDPH :

كيف يجب أن نتعامل مع فترة اإلستراحة والتربية البدنية؟
يمكن للطالب اللعب معًا واالختالط في الفناء .ال يحتاج الطالب إلى التباعد الجسدي بالخارج .يجب على الطالب ممارسة النظافة الجيدة لليدين ،
والغسيل أو التعقيم قبل وبعد االستراحة  ،وارتداء أقنعتهم قبل دخول المبنى مرة أخرى .تنطبق نفس اإلرشادات على فصول التربية البدنية .يجب
على الطالب ارتداء األقنعة في الداخل في غرف تبديل المالبس وعند اللعب في صالة األلعاب الرياضية ؛ يمكنهم إزالة األقنعة في الهواء الطلق ،
ما لم يمارسوا الرياضات عالية االحتكاك أثناء التواجد في الطبقة الحمراء( .إذا انتقلت مقاطعة أالميدا إلى المستوى األحمر لنقل المجتمع  ،على
النحو المحدد من خالل أكثر من  100اختبار إيجابي لكل  100ألف شخص في فترة زمنية  7أيام  ،فسنقوم بإخطار جميع المديرين  ،إذا كانت
األنشطة المسموح بها بحاجة إلى التغيير[ ).لم تقدم  CDPHأي إرشادات محددة بخصوص العطلة]
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هل ستفتح نوافير المياه؟
سنفتح جميع نوافير المياه في الحرم الجامعي ونوصي الطالب باستخدام زجاجات المياه القابلة إلعادة االستخدام  ،بدالً من الشرب مباشرة من
النوافير[ .لم تقدم  CDPHأي إرشادات محددة بخصوص نوافير المياه]

هل يمكن للمتطوعين وأفراد األسرة القدوم إلى الحرم المدرسي؟
يرجى تحديد عدد الزوار غير الضروريين في الموقع .بالنسبة لألنشطة األساسية  ،قد يأتي المتطوعون الذين لديهم تصريح حالي من خالل
وخال من
صندوق التعليم العام في أوكالند إلى الحرم الجامعي  ،وف ًقا لما يسمح به المدير  ،طالما أنهم يرتدون أقنعة  ،ويكملون فحصًا صحيًا ،
ٍ
األعراض( .قد يُطلب من المتطوعين تلقيحهم من قبل الكيان الخارجي الذي ينظم المتطوعين).
يمكن ألفراد األسرة الزائرين القدوم أيضًا إلى الحرم الجامعي  ،وف ًقا لما يسمح به المدير  ،طالما أنهم يرتدون أقنعة وخالية من األعراض.

هل يمكن أن تتجمع مجموعات كبيرة من العائالت ما دامت ملثمين؟ مثل لتوجيه طالب جديد؟
نعم  ،يمكن للمدارس استضافة العائالت معًا  ،طالما أن المشاركين ملثمين و خاليين من األعراض  ،ولكن يجب أن يكون النشاط ضروريًا
للمدرسة.

هل يمكن للمدارس أن يكون لها تجمعات مدرسية واسعة؟
نعم  ،طالما أن جميع المشاركين ملثمين.

هل يمكن للمدارس أن تستضيف شخصيًا  / PDاجتماعات مع الموظفين و  /أو العائالت؟
نعم  ،طالما أن جميع المشاركين ملثمين وخاليين من األعراض .يُطلب من الموظفين أيضًا تقديم فحص صحي يومي .يُطلب من جميع موظفي
 OUSDاتباع نفس إجراءات اإلخفاء أثناء حضور اجتماعات  PDخارج الموقع أو االجتماعات المتعلقة بالعمل  ،بما في ذلك االجتماعات التي
ُتعقد في مرافق أو المؤتمرات.
مجلس موقع المدرسة :باالستمرار بنفس الطريقة منذ العام الدراسي الماضي  ،يتم منح مجالس موقع المدرسة اإلذن باالجتماع افتراضيًا (عبر
الهاتف أو مكالمة الفيديو) .عمليا  ،يمكن لـ مجلس موقع المدرسة  SSCأداء جميع الوظائف العادية  ،بما في ذلك التصويت  ،بمجرد تحديد
النصاب .وف ًقا للقانون األخضر  ،ال يزال يتعين إخطار الجمهور بجدول أعمال قبل  72ساعة من االجتماع وتزويده بالمعلومات للوصول إلى
االجتماع .ضع في اعتبارك استخدام األنماط اإللكترونية لتقديم إشعارات االجتماعات مثل مواقع المدرسة ونقاط الحديث والرسائل اإلخبارية
اإللكترونية وصفحات الوسائط االجتماعية للمدرسة ورسائل البريد اإللكتروني .هام :يجب أن تحتوي اإلعالنات واإلخطارات على المعلومات
المطلوبة للوصول إلى االجتماعات (أي رقم المكالمة الجماعية أو معرف االجتماع ورمز المرور).
إذا تم عقد اجتماع موقع المدرسة  SSCافتراضيًا  ،يرجى مالحظة الوضع الذي تم فيه االجتماع في محضر االجتماع  ،وإجراء وتوثيق نداء
األسماء ألعضاء  SSCالحاضرين .يجب على أعضاء  SSCالتحقق من حضورهم شفهيًا  ،ويجب تسجيل الحضور (بدالً من تسجيل الدخول).
االجتماع السنوي من الباب األول (مدارس العنوان األول فقط) :يمكن عقد االجتماع السنوي من الباب األول افتراضيًا .يُعد االجتماع السنوي من
الباب األول اجتماعًا إعالميًا لآلباء واألوصياء الذين لديهم أطفال يحضرون برامج مشاركة من الباب األول على مستوى المدرسة .يمكن تقديم
المعلومات في شكل عرض تقديمي باستخدام مؤتمرات الفيديو  ،ويرجى تسجيل قائمة بأسماء المشاركين الحاضرين (لقطة الشاشة مقبولة).
سياسة إشراك الوالدين واألسرة واالتفاق بين المدرسة واآلباء تم "تطويرهما بشكل مشترك" خالل االجتماع السنوي من الباب األول .ومع ذلك ،
يمكن لمواقع المدارس اختيار إشراك المجتمع وطلب المدخالت من خالل األوضاع اإللكترونية (استطالع  ،والبريد اإللكتروني  ،واالجتماعات
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المنفصلة  ،وماذلك) إال بشكل مشترك لتطوير السياسة والميثاق قبل االجتماع السنوي من الباب األول  ،وتقديم المستندات ببساطة أثناء االجتماع .
يجب أن تكون سياسة مشاركة الوالدين واألسرة وميثاق المدرسة-الوالدين كذلك وزعت لجميع اآلباء  /األوصياء  ،ويجب أن تقدم المواقع دليالً
على "التطور المشترك" والتوزيع.

هل تستأنف رياضة الشباب؟
ننعم  ،مع توصيات لالختبار المستمر للطالب الرياضيين  ،وتشجيع قوي للتطعيمات لجميع الرياضيين المؤهلين .ستكون األقنعة مطلوبة لجميع
الطالب الرياضيين في الداخل والخارج أثناء التكييف والممارسات واأللعاب .ستتأثر الفرق الرياضية بالحجر الصحي إذا كانت هناك حالة إصابة
بفرد إيجابي على اتصال وثيق بأعضاء الفريق خالل فترة العدوى .إذا دخلت مقاطعة أالميدا المستوى األحمر من انتقال العدوى العالي  ،فقد ال
تتم ممارسة الرياضات عالية الخطورة  ،ما لم يتم تطعيم جميع المشاركين بشكل كامل[ .المصدر]CDC :

كم مرة سيخضع الطالب الرياضيون لالختبار؟
ً
خاصة للرياضات الداخلية والرياضات عالية االحتكاك .سيتم توفير
توصي  CDPHباختبار الطالب الرياضيين مرة أو مرتين في األسبوع ،
اختبارات سريعة ذاتية اإلدارة للفرق الستخدامها قبل التدريبات واأللعاب.

هل يمكن للفصول الذهاب في رحالت ميدانية؟
يُسمح بالرحالت الميدانية النهارية  ،بما في ذلك الرحالت ذات وسائل النقل المشتركة  ،طالما أن الموظفين والطالب يرتدون أقنعة أثناء التواجد
في الداخل أثناء الرحلة .يُسمح بالرحالت الليلية إذا كان لكل فرد غرفة  /خيمة  /مقصورة خاصة به.

ما هي عملية الحصول على الموافقة على عمل الفعاليات؟
الموافقة القانونية غير مطلوبة ألي فعالية جديدة داخل الحرم المدرسي .استخدم  Facilitronلحجز مساحة وضمان تغطية الحراسة ألي حدث
داخل الحرم المدرسي .ألية أسئلة حول إجراءات السالمة  ،يرجى التواصل مع .sailaja.suresh@ousd.org

أسئلة إضافية (تنطبق على جميع المستويات)
ما هي معدات الوقاية الشخصية األخرى المتوفرة؟
يمكن طلب واقيات الوجه ومعقمات اليد من المستودع هنا .األقنعة المتخصصة  ،مثل األقنعة الشفافة  ،متاحة فقط للموظفين من خالل عملية
اإلقامة.

هل يمكننا تركيب حواجز جسدية (زجاج شبكي)؟
 CDPHليس لديه توصية حواجز جسدية .لن نقوم بتركيب زجاج شبكي إضافي في الفصول الدراسية والكافيتريات  ،ألنه يتداخل مع تدفق
التهوية في الغرفة  ،ما لم يُنصح بذلك من قبل إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا.
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كيف قمنا بتحسين التهوية؟
تمت ترقية جميع أنظمة  HVACالمدمجة إلى مرشحات  .+ MERV13ستستمر  OUSDفي الحفاظ على التوزيع الحالي ألجهزة تنقية الهواء
 HEPAفي المواقع  ،مع أكثر من  2من أجهزة تنقية الهواء في كل فصل دراسي  ،مع أجهزة تنقية هواء إضافية في األماكن المشتركة األخرى.
سنقوم أيضًا باستبدال المرشحات  ،بنا ًء على توصيات الشركة المصنعة  ،في جميع أجهزة تنقية الهواء.

هل لدينا قادة السالمة  ،ومسؤولون تقنيون  ،ومرشدين المساواة في األسرة مرة أخرى؟
قادة السالمة :نعم  ،سيكون لدينا شخص واحد في كل مدرسة ليكون مسؤوالً عن جوالت السالمة المنتظمة  ،وصيانة لوازم معدات الوقاية
الشخصية  ،ونقل إرشادات سالمة  COVIDالمهمة إلى مجتمع المدرسة .سيكون لدى  Oakland Techو  Oakland Highو Skyline
قائدان للسالمة في مواقعهم .نقدر أن عمالء السالمة سيكون لديهم ما يقرب من  10ساعات عمل شهريًا (مخفضة من  20إلى  .)21يجب على
جميع العمالء المحتملين تقديم تقويم بحلول نهاية شهر أغسطس ،إلى أرسل rebecca.littlejohn@ousd.orgجميع تواريخ التجوّ ل المتوقعة
على مواقعهم اإللكترونية  ،حتى يكونوا مؤهلين للحصول على مدفوعاتهم الشهرية.
سيستمر الفنيون المحتملون أيضًا في هذا العام الدراسي  ،وسيتعين تقديم جداول زمنية شهرية .أعضاء  OEAفقط مؤهلون ليكونوا قادة تقنيين.
مرشدين مساواة العائلة  :لن يكون لدينا برنامج مساواة إرشاد عائلي هذا العام.

ما الذي يمكنني فعله أيضًا إلعداد مدرستي؟
.1
.2
.3

أنشر الرابط  /رمز االستجابة السريعة إلى جهاز الفحص الصحي وقائمة األعراض حول الحرم المدرسي (الشريحة )11
اجمع مخططات المقاعد وقوائم مجموعات الطالب لكل فصل في موقع مركزي
رسالة إلى العائالت:
األقنعة مطلوبة
.a
ابق في المنزل إذا كانت لديك أعراض التسجيل
.b
المسبق لالختبار مع االبتدائي
.c

ماذا لو رغب الموظف في البقاء بعي ًدا ألسباب صحية؟
ال يجوز للموظفين العمل عن بُعد إال إذا حصلوا على موافقة من إدارة الكفاءات والمخاطر  ،وتزويدهم بإقامة أو إذن للقيام بذلك .إذا اعتقد أحد
الموظفين أنه بحاجة إلى سكن  ،فيرجى مطالبتهم باالتصال بـ  Nely Gebhardtو  Kameelah Rolandفي مكتب الكفاءات لبدء إجراءات
اإلقامة .يمكن فقط إلدارة الكفاءات والمخاطر تحديد ما إذا كان الموظف مؤهالً لسكن العمل عن بُعد .ال يمكن للمشرفين تحديد ما إذا كان الموظف
يحتاج إلى سكن وأي منحة لمثل هذه اإلقامة تعتبر الغية وباطلة.

كيف يجب على الموظفين أو العائالت اإلبالغ عن مشكلة تتعلق بالسالمة؟
أبلغ عن مخاوف السالمة أو األسئلة أو المشكالت التي ال يمكن حلها على مستوى الموقع إلى rebecca.littlejohn@ousd.orgأو باستخدام
هذامجهول النموذج بشكل.

هل يمكن تأديب الطالب أو الموظفين لعدم اتباع إرشادات السالمة هذه؟
الطالب :يجب على موظفي المدرسة التعامل مع ارتداء القناع مثل أي سلوك آخر نحاول تعزيزه (تعليم  ،نموذج  ،مدح  ،تعزيز  ،تدخل) .يمكن
إرسال الطالب إلى المنزل لبقية اليوم الدراسي إذا كانوا يرفضون باستمرار ارتداء األقنعة .هذا هو الرابط إلرشادات ارتداء قناع الطالب.
الموظفون :كما هو الحال مع قواعد وأنظمة السالمة األخرى  ،يمكن تأديب الموظفين إذا كانوا ينتهكون باستمرار أو يرفضون االلتزام
ببروتوكوالت السالمة المتعلقة بـ  COVIDفي المنطقة .قبل اتخاذ أي نوع من اإلجراءات التأديبية  ،يجب عليك االتصال بشريك الكفاءات ؛ بما
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في ذلك الحاالت التي يرفض فيها الموظف ارتداء القناع أو يواجه مشكلة في ارتداء القناع .قد تقدم الكفاءات إرشادات حول التدخالت وإعادة
التدريب للموظفين لضمان االمتثال لبروتوكوالت السالمة.

كيف يجب توثيق غياب الطالب عند إرسال الطالب إلى المنزل بسبب استمرار رفض ارتداء الكمامة؟
بالنسبة للمدارس االبتدائية  ،يوثقون في مظروف الحضور الوقت الذي غادر فيه الطالب للعودة إلى المنزل ألنهم رفضوا ارتداء قناع .بالنسبة للمدارس
الثانوية  ،يجب وضع عالمة " "Xعليها ألي فترة تغيب عنها  ،ثم في حالة مغلف الحضور  ،تم إرسالهم إلى المنزل لرفضهم ارتداء القناع.

ماذا يعني وجود اندالع في موقعنا؟ ماذا يجب أن تفعل المدارس؟
يتم تعريف "الفاشية" على أنها أكثر من  3حاالت مرتبطة بعلم األوبئة في فترة  14يومًا في موقع واحد .يُعرَّ ف "التفشي الكبير" بأنه أكثر من 20
حالة مرتبطة بعلم األوبئة في فترة  14يومًا في موقع واحد .في كلتا الحالتين  ،ستبدأ المنطقة في تقديم اختبار في الموقع مرتين في األسبوع .ال
تتطلب  CalOSHAوال  CDPHأو توصي بإغالق فصل دراسي أو مدرسة في حالة تفشي المرض أو تفشي المرض بشكل كبير .في كلتا
الحالتين  ،سوف ندعو إلى إغالق الفصل الدراسي أو المدرسة على أساس كل حالة على حدة  ،بالتشاور مع مسؤولي الصحة العامة في مقاطعة
أالميدا.

كيف يمكنني إعداد نافذة اللقاح المنبثقة في موقعي؟
اتصل بـ  mara.larsen-fleming@ousd.orgإذا كنت مهتمًا باستضافة موقع تطعيم متنقل في مدرستك.

مجموعة التدريب على معلومات السالمة المحدثة
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