إدارة الصحة العامة في San Francisco
Grant Colfax, MD
مدير الشؤون الصحية

المدينة والمقاطعة San Francisco
London N. Breed
العمدة
*:

عزيزي صاحب العمل يف سان فرانسيسكو

غي المسبوقة لضمان سالمة موظفيك وعدم المخاطرة ر
بنش رفيوس  COVID-19إىل اآلخرين
نشكرك عىل كل ما تفعله يف هذه األوقات ر
ً
ِّ
ر
اليوم للحد من مخاطر نش رفيوس  COVID-19وإنقاذ األرواح.
يف مكان العمل .نقدر حقا كل جهودك لتعديل أعمالك وروتينك
ي
ً
مؤخرا بتحديث توصيات عزل الحاالت
قامت إدارة الصحة العامة بكاليفورنيا ()California Department of Public Health, CDPH
المصابة بفيوس  *COVID-19حيث قلصت ر
فية العزل (لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة) إىل  5أيام
ر
ُ
ً
ً
ر
ر
ر
ُ
ر
الت يكون الشخص فيها معديا أكي .وتيش هذه التوصيات أيضا االحتياجات االجتماعية واحتياجات الرعاية لألفراد،
للي ر
كي عىل الفية ي
الموظفي** الذين تم تشخيص إصابتهم ب  COVID-19العودة إىل العمل
والعودة إىل العمل ،وصيانة البنية التحتية الحيوية .يجوز لمعظم
ر
بعد  5أيام مع توصية قوية بارتداء قناع مناسب ر
حت اليوم ال  10عىل األقل إذا:
( )1خضعوا الختبار جاءت نتيجته سلبية*** لعينة تم جمعها يف اليوم ال  5أو بعده ،و:
( )aيف حالة ظهور األعراض عليهم ،مضت  5أيام منذ أن بدأت أعراضهم يف الظهور ،وتحسنت أعراضهم وال يعانون من الحىم ،أو
( )bيف حالة عدم ظهور أي أعراض عليهم ،مضت  5أيام منذ أن كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.
باشياط تقديم مذكرة طبية للعودة إىل العمل .يؤدي ر
ال توص إدارة الصحة العامة ف سان فرانسيسكو ر
اشياط تقديم مذكرة طبية عىل
ي
ي
للموظفي العودة إىل العمل
تأخي العودة إىل العمل .يمكن
غي المنجزة يف نظام الرعاية الصحية ،إىل جانب ر
الموظفي إىل تراكم األعمال ر
ر
ر
المعايي الموضحة أعاله.
عندما يستوفون
ر
ا
ً
خطيا عىل إمكانية عودتهم
المعايي المذكورة أعاله أن يطبعوا هذه الرسالة إذا طلب صاحب عملهم دليًل
للموظفي الذين يستوفون
يجوز
ر
ر
ر
ر
ون .sfcdcp.org/workletter
إىل العمل .يمكن العثور عىل هذه الرسالة ر
عي اإلنينت يف الموقع اإللكي ي
يرج الرجوع إىل الموارد التالية لالطالع عىل المزيد من التفاصيل:
ر
َ
بفيوس  COVID-19بشكل مؤكد أو محتملsfdph.org/iandq :
• العزل والحجر
الصح :ابق يف الميل عند اإلصابة ر
ي
• معلومات عامة خاصة بأصحاب العمل يف سان فرانسيسكوsfcdcp.org/businesses :
ً
بفيوس :COVID-19
• ما يجب عىل أصحاب العمل القيام به حال اكتشاف أن شخصا ما يف مكان العمل مصاب ر
sfcdcp.org/covid19-positive-workplace

____________
معايي قسم السالمة والصحة المهنية المؤقتة ( )Cal/OSHAللوقاية من رفيوس كورونا المستجد يف حاالت الطوارئ
* يف مكان العمل ،يخضع أصحاب العمل ل
ر
عي الهباء الجوي
( )Emergency Temporary Standards, ETSأو يف بعض أماكن العمل ل معيار قسم السالمة والصحة المهنية للوقاية من األمراض المنقولة ر
وينبغ الرجوع إىل هذه اللوائح لمعرفة المتطلبات األخرى الواجبة التطبيق باستثناء ما هو مذكور يف التوصيات المحدثة
(،)Aerosol Transmissible Diseases, ATD( )PDF
ي
بفيوس  COVID-19لمكان
والحجر
العزل
بشأن
)
California
Department
of
Public
Health,
ل إدارة الصحة العامة يف والية كاليفورنيا (CDPH
الصح يف حال اإلصابة ر
ي
العمل الخاضع الختصاص  CDPHوكذلك يف األسئلة الشائعة لقسم السالمة والصحة المهنية..
ر ئ
والمالج والمدارس.
**قد ال تنطبق هذه الرسالة عىل أماكن الرعاية الصحية (بما يف ذلك مرافق الرعاية الطويلة األجل) والسجون
ُ
***سواء كان اختبار المستضد أو اختبار تفاعل البوليمياز المتسلسل ( )PCRفال بأس منهما ،لكن ُيفضل اختبار المستضد للخروج من العزل .تعد االختبارات المتاحة تجارياً
ر
مقبولة إلنهاء العزل.
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بفيوس COVID-19
العودة إىل العمل لمن أصيبوا ر
يعان من أي أعراض؟
هل كان الموظف ي
يعان من األعراض ،ومن الممكن عودته إىل العمل إذا حدد جميع المربعات األربعة التالية:
نعم :كان الموظف ي
مض ر
أكي من  5أيام منذ أن بدأت األعراض.
تاري خ اليوم:
تاري خ بدء ظهور األعراض:
اص
لقد تحسنت أعر ي
مض ر
أكي من  24ساعة عىل اختفاء الحىم من دون استخدام أدوية خافضة للحىم
لفيوس  COVIDوجاءت النتيجة سلبية لعينة تم جمعها يف اليوم الخامس أو بعده من تاري خ بداية ظهور األعراض
خضعت الختبار ر
ّ
السلت:
عىل .تاري خ االختبار
ري
ي
التاليي
المربعي
يعان من أي أعراض .بإمكانه العودة إىل العمل إذا حدد أحد
ر
ر
ال :لم يكن الموظف ي
مض ر
ر
بفيوس  COVID-19عن طريق االختبار ،وخضعت الختبار  COVIDآخر وكانت
أكي من خمسة أيام منذ أن ثبتت
إصابت ر
ي
النتيجة سلبية لعينة تم جمعها يف اليوم الخامس أو بعده من تاري خ بدء ظهور األعراض.
تاري خ اليوم:
اإليجان:
تاري خ االختبار
ري
السلت:
تاري خ االختبار ر ي
مض ر
ر
بفيوس  COVID-19عن طريق االختبار.
أكي من  10أيام منذ أن ثبتت
إصابت ر
ي
تاري خ اليوم:
اإليجان:
تاري خ االختبار
ري

اسم الموظف بحروف واضحة:

توقيع الموظف:
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