آلية التعامل مع الحاالت
المشتبهة والمؤكدة الموجبة
في المدارس
النسخة األولى أغسطس 2021

إجراءات رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة
تعاريف:
•

حالة مشتبهة :هي الحالة التي تظهر عليها أعراض االشتباه (تنفسية) لمرض كوفيد( 19-ارتفاع
في درجة الحرارة – كحة – عطاس – ضيق بالتنفس -ألم في المفاصل وغيرها).

•

الحالة المؤكدة :هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبريا بفحص الـ PCR

•

الحالة الثانوية بالمدرسة :هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبريا ً بفحص الـ  PCRويوجد
تاريخ مخالطة وثيق مع الحالة األساسية وعدم وجود تاريخ مخالطة لمصدر خارج المدرسة.

•

المخالطة الوثيقة :هي المخالطة التي تكون عن مقربة(مسافة اقل من متر ونصف) وفي فترة
أطول من  15دقيقة وبدون ارتداء الكمامة او ارتدائها بشكل غير صحيح.

اإلجراءات التي يجب عملها عند رصد حالة مشتبهة:
•

عزل الحالة في الغرفة المخصصة لعزل الحاالت المشتبهة.

•

التطهير والتعقيم لالماكن التي تواجد فيها الطالب.

•

التواصل مع ولي امر الطالب ألخذ الطالب وتوجيهه باتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها
من قبل وزارة الصحة فيما يخص الحاالت المشتبهة.

•

متابعة الحالة وتوجيهها بضرورة اخذ المسحة.

•

متابعة نتيجة المسحة وحالة الطالب في تطبيق توكلنا .

•

إبالغ اإلدارات المعنية بالمنطقة (الطب الوقائي – الصحة المدرسية).

رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة في الفئات مكتملة التحصين( اكبر من ) 12سنة
•

•

في حال ظهور أعراض وكانت النتيجة سلبية لكوفيد: 19 -
• إبالغ المدرسة بنتيجة الفحص.
• عودة الطالب بعد زوال االعراض لمدة  24ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقا ً
لتقرير الطبيب المعالج .
• التأكد من حالة توكلنا للطالب.
في حال ظهور نتيجة إيجابية لكوفيد 19-في الفئات السنية أكثر من  12سنة (محصنين بجرعتين):
• إبالغ المدرسة بنتيجة الفحص.
• حصر المخالطين واعداد قائمة بأسمائهم
• ال يحتاج الطالب المخالطين للعزل فقط يتم مراقبتهم لمدة  10أيام ومتابعة ظهور
االعراض.
• إبالغ إدارة الطب الوقائي وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة.

حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات اكبر من  12سنة
•

في الفئات السنية اكبر من  12سنة (محصنين بجرعتين):
•

في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لنفس الفصل:

•

يتم حصر المخالطين الوثيقين للحالة ومتابعة ظهور األعراض لمدة  10أيام.

•

يتم التشديد على اإلجراءات االحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد
الجسدي).

•

يتم التشديد على عدم المخالطة بين طالب الفصل والفصول األخرى.

•

في حال ظهور حاالتين او اكثر مخالطة للحالة االولى تنتمي لنفس الفصل:

•

إيقاف العمل بالفصل لمدة  5-2أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة
التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحاالت المشتبهة.

•

يتم تحديد الفترة المناسبة إليقاف العمل بالفصل بحسب مرئيات الصحة العامة.

•

يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة  10أيام.

حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات اكبر من  12سنة
•

(تابع)

في الفئات السنية اكثر من  12سنة (محصنين بجرعتين):
•

في حال كانت الحالة المرصودة تنتمى لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (اقل
من  3فصول):

•

يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحاالت لمدة  5-2أيام حتى يتسنى
لفريق الصحة العامة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحاالت المشتبهة.

•

يتم تحديد الفترة المناسبة إليقاف العمل في الفصول بحسب مرئيات الصحة العامة.

•

يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة  10أيام.

•

في حال كانت الحالة المرصودة تنتمى لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3
فصول او اكثر):

•

يتم تعليق العمل في المدرسة لمدة  5-2أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة
بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحاالت المشتبهة.

•

يتم تحديد الفترة المناسبة إليقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة.

•

يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة  10أيام.

