
 
 إدارة الشؤون الصحیة لمدینة سینسیناتي 

 برنامج الصحة المدرسیة وصحة المراھقین 
 

 19استبعاد اإلحالة الطبیة لحاالت كوفید 
یمكن لولي األمر و/أو مقدم  فحصت ممرضة المدرسة ابنك الیوم وحددت المشكلة (المشكالت) التالیة التي تحتاج إلى عنایة طبیة.                                    

 الخدمات الطبیة ملء ھذا النموذج. 
                                                                   التاریخ: _____                                                           

 السید الفاضل ولي أمر /وصي:  _______________     تاریخ المیالد:  ______________         
 المدرسة: ______________________________    الصف/الصف الفصل الواحد:  ______________   

                                              
 التالیة:   19قیّمت ممرضة مسجلة ابنك ووجدت أنھ مصاب بعرض (أعراض) كوفید        

           
 العرض (األعراض) الرئیسي:                                             األعراض الطفیفة:        

   أوعرض واحد رئیسي یتطلب اختباًرا لفیروس كوفید        عرضان طفیفان یتطلبان اختباًرا لفیروس كوفید          
 19عرض طفیف في حالة االختالط المعروف بشخص مصاب بكوفید                                                                                          

      نعم____   ال____   غیر معروف____:  االختالط المعروف_______                                :تاریخ ظھور األعراض       
        
    رقم الھاتف: _______________________________________                        ممرضة الصحة العامة:     

  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 اإلیجابي  19تقبل مدارس سینسیناتي العامة أي تقریر یقدمھ ولي األمر/الوصي الختبار كوفید 

 
 المراقب:    19حال تبینت سلبیة االختبار المنزلي لكوفید  .1

 یجوز البنك العودة إلى المدرسة عندما تُرجع نتائج االختبار المراقب إلى الممرضة 
 تحسن األعراض المصاب بھا ابنك و              

 األقل  ساعة على 24شفاء ابنك من القيء واإلسھال والحمى أو أحدھما دون دواء خافض للحمى لمدة و
 

 البنك أو إذا اخترت عدم خضوع ابنك لالختبار:   19حال تبینت إیجابیة اختبار كوفید   .2
التابع إلدارة الصحة في  19یرجى اإلبالغ باإلصابة اإلیجابیة للطالب إلى خط الحضور في المدرسة وإلى الخط الساخن لحاالت كوفید 

 .7462-357-513سینسیناتي على الرقم 
  أیام من تاریخ ظھور األعراض وتاریخ االختبار أو أحدھما.  5یُعزل ابنك لما ال یقل عن                

 : إذا  6یجوز البنك العودة إلى المدرسة في الیوم 
 تحسن األعراض المصاب بھا ابنك •
 ساعة على األقل  24شفاء ابنك من القيء واإلسھال والحمى أو أحدھما دون دواء خافض للحمى لمدة و •
 من ظھور األعراض في حضوره إلى المدرسة.   10إلى  6یرتدي طفلك كمامة في األیام من  •

 
 

 فحصھم مقدم الرعایة الطبیة:  على مقدم الرعایة ملء ما یلي للطالب الذین
 

 إیجابیة:  __________  سلبیة:  ___________    للطالب: 19كانت نتیجة اختبار كوفید    .1
 

 تشخیص بدیل:  ____________________ في حالة عدم الخضوع لالختبار أو تبینت سلبیة االختبار:    .2
 
 

 ________    التاریخ::___________       رقم الھاتف ____________________     توقیع مقدم الخدمات الطبیة:          
                    

    2811-357-513یُرجى إرسال النموذج بعد ملئھ إلى ممرضة المدرسة أو بالفاكس إلى:  رقم الفاكس 
SH 8/17/22 COVID med-ref 

 صعوبة التنفس �      
 فقدان حاسة التذوق أو الشم �      
 سعال مستمر �      
 ضیق في النفس            �       

 

حمى (درجة حرارة تزید  �               
 فھرنھایت)  100.4على 

 إعیاء  �   
 صداع                           �  
 إحساس بالبرد مع ارتعاش                             �  

  �آالم في العضالت/الجسم                  �
 احتقان األنف                               

 سیالن األنف �
 التھاب الحلق                                                                             �
    

 إسھال �    
 غثیان أو �
 قيء     

 


