
 های مرض در متعلمین گیری در مورد عالیم و نشانه درخت تصمیم
را دارند و یا در معرض آن    19 -های مصاب شدن به مرض کویدجهت شناسایی متعلمینی که پتانسیل داشتن عالیم و نشانه

 ها را غربال و تِست کنیداند، همگی آنقرار گرفته

   ریسک و خطر پایین: عالیم عمومی
دهد به  خطر بلند: عالیمی که نشان میریسک و 

 ایداین مرض مصاب شده

 

درجه  4درجه یا بیشتر،  100تب )

 فارنهیت(
 

 گلو دردی 

 

 سرفه

 

 گرفتگی/ آب ریزش بینی 

 

 سردردی

 

 مشکالت تنفسی

 

 حالت تهوع/ استفراغ/ اسهال 
 

ها و خستگی/ درد ماهیچه
 عضالت و یا جان دردی 

 

دادن حس چشایی از دست  
 و بویایی

 

مصاب شده   19 -آیا با شخصی که به مرض کوید

 اید؟ است، تماس داشته 
 دقیقه و یا بیشتر 15فت، برای مدت زمان  6تماس نزدیک: تماس با فاصله کمتر از 

 

 ریسک و خطر پایین 1 ◄

  عالمت و نشانه
  توقف کنید 

به منزل 
  بازگردانید 

 

رفع عالیم )بدون ساعت بعد از  24

استفاده از دواهای کاهش دهنده تب(  
 به مکتب بازگردید 

 خیر 

 

 

 ریسک و خطر پایین 2 ◄

 هاعالیم و نشانه
  ریسک و خطر بلند 1یا 

 عالمت 

 
  توقف کنید 

به منزل 
  بازگردانید 

 

داکتران و  تطبیق ارزیابی ذریعه  
 ارائه دهندگان خدمات صحی

 1 

داکتران و ارائه دهندگان خدمات صحی طریقه های 
های مرض را تائید تشخیصی متبادل برای عالیم و نشانه

 کنند.می
 

 

ساعت تب نداشتید و عالیم شما بهبود   24اگر 

 یافت به مکتب بازگردید 

 .2 -کوید -سارس  PCRتست   منفی نتیجه 2 

 

ساعت تب نداشتید و عالیم شما بهبود   24اگر 

 یافت به مکتب بازگردید 

 3 

 2 -کوید -تست سارس مثبتنتیجه 
 PCRتست 

 یا
 بدون مراجعه به داکتر و یا انجام تست.  

 

روز از   10صرفا وقتی به مکتب بازگردید که 

اینکه عالیم برای نخستین بار در شما دیده شد،  
ساعت تب نداشته  24گذشته باشد و یا برای 

اشخاصی که در تماس نزدیک با اشخاص  باشید.
دارای موارد تائید شده از مصاب شدن به مرض  

در صورتی که سوال و یا   هستند را قرنطین کنید.
ابهامی داشتید با کارمندان مراقبت در خانه در  

 تماس شوید.

 بلی

 
 توقف کنید 

 * در خانه بمانید 

 

روز از زمان   14بازگردید که وقتی به مکتب 

آخرین تماس شما گذشته باشد، مگر اینکه عالیم  
 های مرض را داشته باشید. و نشانه

های مرض را داشته باشید،  اگر عالیم و نشانه
 را انجام دهید. 2 -کوید -سارس PCRتست 

 الصحه و صحت عامه ساکرامنتو کانتیاداره حفظ  با مشاوره  *

 ساکرامنتو کانتی
ها و  این الگوی مراقبت، برای کمک به کارمندان مکتب طراحی شده است و هدف آن این نیست که جایگزین قضاوت 

 های خاص ایجاد کند. هایی را برای همه مریضان با شرایط و وضعیت تجویزهای طبی شود و یا پروتوکول
خدمات صحی دارای صالحیت و تحت نظارت دقیق او تشخیص مرض و تداوی آن باید ذریعه داکتر و مسلکی 

  این رهنما ممکن است تغییر کند  صورت گیرد.
 بهبود دادن وقایه نمودن محافظت کردن 

 


