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توجيه محدّث للبرامج ومقدمي خدمات رعاية الطفل 

نظرة عامة

ال تزال والیة كالیفورنیا ملتزمة باتخاذ إجراءات من شأنھا حمایة صحة األشخاص في كالیفورنیا وسالمتھم وعافیتھم. في ظل إعادة فتح 
ُ. یتوقع   األعمال التجاریة واألنشطة، تم تحدیث التوجیھ الخاص بممارسات مكافحة عدوى مرض فیروس كورونا )كوفید-19( لعام 2019
َ، وضمان سالمة األطفال ومقدمي الخدمات واألسر.  ُ من كل برنامج لرعایة األطفال أن یواصل اتباع ممارسات الحد من انتشار كوفید-19

ینبغي على جمیع مقدمي الخدمات تطبیق السیاسات والمتطلبات الجدیدة والمحدثة المعنیة بضرورة االستمرار في مكافحة العدوى، وینبغي  
ًعلیھم أیض .ا تحدیث خطة االستعداد للطوارئ 

یوفر ھذا التوجیھ لمقدمي خدمات رعایة الطفل ولألسر التي یخدمونھا معلومات عن ممارسات مكافحة العدوى، التي تمنع انتشار عدوى 
كوفید-19 في المنشآت وتخفف حدتھ. لذا فمن المھم بقاء مقدمي الخدمات على تواصل مستمر مع األسر والموظفین إلبالغھم بالسیاسات 

طبقة بھدف الحفاظ على سالمة الجمیع.   والممارسات الُم

یحل ھذا التوجیھ محل توجیھ كوفید-19 السابق في التوجیھ المحّدث لكوفید-19: برامج ومقدمو خدمات رعایة الطفل بتاریخ   17یولیو  
  .2020

لواردين في جميع  ا 19-ينبغي أن يستمر حاملو الترخيص ومقدمو خدمات رعاية الطفل، في اتباع المتطلبات والتوجيه الخاصين بكوفيد

( ووزارة الخدمات  CCL( المطبقة والصادرة عن قسم منح ترخيص الرعاية المجتمعية )PINنشرات المعلومات لمقدمي الرعاية )

وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا  (، باإلضافة إلى التوجيه أو المتطلبات الصادرة عن CDSSاالجتماعية لوالية كاليفورنيا )

(CDPH) و( قسم الصحة والسالمة المهنيةCal/OSHAالتابع إلدارة العالقات الصناعية في كاليفورنيا ) إدارات الصحة العامة  و

، حسبما ينطبق على المنشأة المحددة. المحلية

في حالة وجود اختالف في المتطلبات بين أحدث توجيه أو أوامر صحية صادرة عن وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا وعن جهات  

منح تراخيص الرعاية المجتمعية وقسم الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا وإدارة الصحة المحلية، ينبغي على حاملي التراخيص 

المتطلبات األكثر صرامة. ينبغي أن يوائم تطبيق هذا التوجيه المكان الذي تُقدَّم فيه الرعاية، وقد يتطلب تدريبًا  ومقدمي الخدمات اتباع 

 ودعًما للموظفين، ومراعاة احتياجات األطفال واألسر بصورة كافية. 

خطوات لحماية العاملين المعرضين ألمراض تُلزم لوائح الصحة والسالمة في مكان العمل المطبقة في كاليفورنيا أرباب العمل أن يتخذوا 

المعايير المؤقتة في حاالت الطوارئ للوقاية من يجب أن يظل حاملو التراخيص ومقدمو الخدمات الذين يندرجون تحت نطاق  معدية.

   ملتزمين بهذه المعايير. (Cal/OSHAة المهنية في كاليفورنيا )الصادرة عن قسم الصحة والسالم 19-كوفيد

  التخطيط

توجيه وموارد قسم الصحة والسالمة  اطلع على . 19-أن يستمر حاملو الترخيص ومقدمي الخدمات في الحد من انتشار كوفيد يجب •

  .19-لتطبيق الخطوات، بهدف حماية الموظفين والحد من التعرض لفيروس كوفيد 19-المهنية في كاليفورنيا الخاصة بكوفيد

بموجب المعايير  الزمة،خطة مكتوبة الصادر عن قسم الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا  19-برنامج الوقاية من كوفيد يعد  •

المعايير  لمزيد من التفاصيل وللحصول على نموذج، ارجع إلى الموقع اإللكتروني  .19-المؤقتة في حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد

 . 19-المؤقتة في حالة الطوارئ للوقاية من كوفيد

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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، أو ظهور 19-ينبغي على المنشآت أن تتوفر لديها خطة مكتوبة للتصرف في حالة تعرض طفل أو موظف لشخص مصاب بكوفيد •

  لديه إيجابية. 19-عليه، أو كانت نتيجة فحص كوفيد 19-كوفيد أعراض

 يوصى بوضع خطة تواصل مكتوبة مع الوالدين واألوصياء ومقدمي الرعاية، بهدف مشاركة المعلومات واإلرشادات بلغتهم المفضلة.  •

ا  يالعمل تفشيًا، وفقًا لتوجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورن تطبيق العمليات والبروتوكوالت الموصى بها ذا شهد مكان  •

)(CDPH  إدارة الحاالت والمخالطين داخل منشآت العناية بالطفلحول.  

  19-يدلقاحات كوف 

 . 19-( وبشدة على تلقي اللقاح لكونه من أهم األدوات المستخدمة إلنهاء جائحة كوفيدCDC)شجعت مراكز السيطرة على األمراض  •

يعتبر حاملو التراخيص ومقدمو الخدمات مؤهلين لتلقي اللقاحات مجانًا. هناك عدة طرق للحصول على اللقاح. يرجى االطالع على 

CCP-06-PIN 21 لقاح وفوائده وطريقة الحصول عليه.للمزيد من المعلومات فيما يتعلق بسالمة ال 

للموقع اإللكتروني لوالية كاليفورنيا  الصفحة الرئيسيةيرجى مشاركة المعلومات حول اللقاحات مع الموظفين واألهالي والرجوع إلى  •

 . 19-الخاص بلقاح كوفيد

، يوصى بأنه ينبغي أن  19-في حالة طلب أحد حاملي التراخيص أو مقدمي الخدمات تأكيدًا على أن الموظف أو الطفل تلقى لقاح كوفيد •

يمكن لهذه الجهات المسؤولة عن الخاص بالمنشأة. يكون التأكيد موثقًا بنفس الطريقة التي يتم بها توثيق التطعيمات، ويُحفظ في الملف 

  التحقق القيام بمراجعة النسخ الورقية أو السجالت الرقمية التي تُثبت تلقي اللقاح وهي تقبل أيًا منها. 

 الفحص 

ى االطالع . للمزيد من المعلومات حول الفحص، يرج19-يعد الفحص إجراًء واحدًا من نهج مكون من عدة إجراءات للوقاية من كوفيد •

   .19-التوجيه المحدّث حول فحص كوفيد على:

 أغطية الوجه

.  لوزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا حول استخدام الكمامات للتوجيه الحاليعلى مقدمي خدمات رعاية الطفل االمتثال  يجب •

  .عن حالة التطعيملتقديم الرعاية للطفل، بغض النظر  المغلقة األماكنفي  كمامة  ،2021يونيو  15اعتباًرا من 

 ال تضع نهائيًا أغطية الوجه على وجه الرضع أو األطفال دون سن عامين فقد يشّكل ذلك خطًرا ويعرضهم لالختناق.  •

  ال ينبغي على األطفال ارتداء أغطية الوجه أثناء النوم. •

نة لألطفال في يجب على مقدمي خدمات رعاية الطفل وحاملي التراخيص التأكد من أن استخدام أغطية الوجه ال يسبب زيادة سخو  •

 الطقس الحار. 

 المعدات واللوازم األساسية الواقية

تُقدَّم مع هذا المستند   استخدم المخطط أدناه كمرجع سريع عن المعدات واللوازم الواقية، من أجل استخدامها في بيئات رعاية الطفل.

 ونظافة اليدين والتطهير والتنظيف. معلومات إضافية عن أغطية الوجه

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2021/CCP/PIN-21-06-CCP.pdf
https://myturn.ca.gov/ar_AE.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
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 األطفال  العاملون في مجال رعاية األطفال المواد

 نعم أغطية الوجه

يجب على مقدمي خدمات رعاية الطفل  

لوزارة الصحة   للتوجيه الحالياالمتثال 

العامة لوالية كاليفورنيا حول استخدام  

 . الكمامات

 نعم

ينبغي تعليم األطفال بعمر عامين فأكبر 

 جه وتذكيرهم بذلك.ارتداء أغطية الو

 نعم، القفازات

للمهام مثل تقديم الطعام أو تغيير  

الحفاضات أو التعامل مع القمامة أو 

 استخدام منتجات التنظيف والتطهير

 ال

 معقم اليدين 

% من كحول 60ينبغي أن يحتوي على 

اإليثيل على األقل )يُفضل( أو نسبة ال تقل  

% من كحول األيزوبروبيل )سم 70عن 

ال تستخدم تحذير عصبي ومهيج للعينين(. 

 أي منتجات تحتوي على الميثانول

 نعم، اختياري 

الحظ أن الغسيل المتكرر لليدين أكثر  

 فعالية من استخدام معقمات اليدين 

وز استخدامه إال تحت إشراف ال يج

شخص بالغ ويجب أن يُحفظ بعيدًا عن  

متناول األطفال. اتصل بمكافحة السموم 

  1222-222-800في حالة تناوله: 

الحظ أن الغسيل المتكرر لليدين أكثر  

فعالية من استخدام معقمات اليدين. يجب  

فرك المعقم على أيدي األطفال حتى يجف  

باستخدام معقم اليدين مع  تماًما. ال يُوصى 

 شهًرا.  24األطفال دون سن 

رة   نعم منتجات التنظيف المطّهِّ

تقديم التدريب، وتوفير معدات الوقاية 

وفقًا لتوصيات الجهة الُمصنعة.  الالزمة

 يجب حفظه بعيدًا عن متناول األطفال.

  ال

في منطقتهم   وكاالت الموارد واإلحالة المعنية برعاية الطفلع مالحظة: يجوز لمقدمي خدمات رعاية الطفل وحاملي التراخيص التواصل م

 (. PPEللوصول إلى معلومات عن الحصول على لوازم ومعدات الوقاية الشخصية ) ( المحليةFirst 5فيرست فايف ) أو مكاتب 

 التباعد البدني والمجموعات الثابتة

ستوى إضافي من إجراءات السالمة بين مجموعات األطفال والعاملين  يُعد التباعد البدني من أفضل الممارسات الذي يمكن تنفيذه كم •

  .19-للحد من انتشار كوفيد

عادة ما تطبق أماكن رعاية الطفل نمط المجموعة الثابتة بحيث تتألف من نفس المجموعات من الموظفين واألطفال يوميًا، وينبغي أن  •

 بيق نمط المجموعة الثابتة، باعتباره أفضل ممارسة. يراعي حاملو التراخيص ومقدمو الخدمات االستمرار في تط

المعايير المؤقتة في حالة الطوارئ الصادرة عن قسم الصحة والسالمة ينبغي على الموظفين اتباع متطلبات التباعد البدني الواردة في  •

 . كاليفورنياالمهنية في 

 

https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care
https://www.ccfc.ca.gov/family/family.html#find
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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  لتهويةا

.  الطفلالمتبعة في برامج رعاية  19-وهي واحدة من أهم استراتيجيات الوقاية من كوفيد الحفاظ على بيئات صحيةتعد التهوية أحد مكونات 

اإلجراءات الوقائية  إن التهوية الجيدة هي خطوة أخرى يمكن من خاللها الحد من عدد جسيمات الفيروس في الهواء. باإلضافة إلى 

)راجع   تشار المرض، وتساعد في ضمان وجود بيئة آمنة وصحية لألطفال الذين يتلقون الرعاية.، يمكن أن تقلل التهوية احتمالية اناألخرى

(، األقسام CCRالخاص بالتهوية في قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا ) 22في الباب  المتطلباتعلى سبيل المثال، 

  (.102423، و )ب(102417، و )ج(102416، و )أ(101238، و (2)أ()101223، و (2)هـ()101216

التوجيه المؤقت بشأن التهوية والترشيح وجودة ينبغي على جميع األعمال التجارية المسموح لها بالعمل في األماكن المغلقة اتباع  •

ة الموصى به من وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا. يتضمن هذا التوجيه خطوات عملية للعمل على تحسين التهوي الهواء

 والتأكد من سالمة المباني واألراضي.   19-والترشيح وجودة الهواء في األماكن الداخلية بهدف تقليل انتشار كوفيد

 فّكر في سبل إدخال أكبر كمية ممكنة من الهواء النقي إلى منشأة رعاية الطفل.   •

ه المراوح بحيث تدفع الهواء  فّكر في استخدم مراوح آمنة على األطفال لزيادة فعالية النوافذ المفتوحة. • فّكر كذلك في  نحو الخارج.وّجِّ

 ُطرق أخرى لتقليل كمية الجزيئات الفيروسية في الهواء، مثل استخدام مراوح العادم وترشيح الهواء.

نوافذ لزيادة إن االعتبارات المتعلقة بالتهوية مهمة أيًضا داخل وسائل المواصالت مثل الحافالت أو الشاحنات. من المستحسن فتح ال •

 تدفق الهواء من الخارج عندما يكون ذلك آمنًا.

الصادرة  ية الطفلالتهوية في المدارس وبرامج رعايمكن العثور على معلومات إضافية خاصة بمنشآت رعاية الطفل من على صفحة  •

 عن مراكز السيطرة على األمراض.

 التنظيف والتطهير 

من الممكن أن يقلل التنظيف والتطهير من خطر اإلصابة بالعدوى. درب الموظفين وراقبهم لضمان اتباع ممارسات مكافحة العدوى 

 متطلباتقيم، واالحتياطات الصحية الشاملة. )انظر الواردة أدناه والمتعلقة بمتطلبات التنظيف والتطهير ومبادئ اإلشراف الداخلي والتع

، و   )أ(101238، و )ج(102416، و (2)هـ()101216قسام قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا ألالتنظيف والتطهير وفقًا 

وآمنة ومعقمة، وتضمن أيًضا حق الموظفين في تساعد هذه الممارسات أيًضا في ضمان أن المباني واألرضيات نظيفة .  ()ب(102417

من قانون اللوائح التنظيمية بوالية   22المرافق النظيفة والصحية وفقًا للباب  متطلباتمرافق آمنة وصحية. )راجع على سبيل المثال 

 (.102423، و  )ب(102417، و )أ(101238، و (2)أ()101223، و (2)هـ()101216كاليفورنيا، األقسام 

الحفاظ على بيئة صحية لرعاية األطفال وأيًضا من المهم معرفة الفرق بين التنظيف والتعقيم والتطهير، ومتى يطبق كل منها، من أجل  •

تنظيف المنشأة لديك  ( حول CDCالحفاظ على صحة األطفال الذين يتلقون الرعاية. راجع توجيه مراكز السيطرة على األمراض )

  حصول على معلومات تفصيلية عن ممارسات مكافحة العدوى المرتبطة بالتنظيف والتطهير.، للوتطهيرها

ينبغي غسيل األشياء مثل المالبس وأغطية األسرة باستخدام إعداد ماء ساخن مناسب، والسماح لها بأن تجف تماًما. عند التعامل مع  •

 للمزيد من المعلومات.  CCLDPIN 20-11-أغراض متسخة خاصة بشخص مصاب، ارتدِّ قفازات وكمامة. اطلع على  

"  N" القائمة المعتمدةوالموجودة تحت  19-عند اختيار منتجات التنظيف، فّكر في استخدام المنتجات المعتمدة للوقاية من كوفيد •

  واتبع تعليمات االستخدام الخاصة بالمنتج. (EPAالصادرة عن وكالة حماية البيئة ) 

 اتبع دائًما التعليمات الموجودة على الملصق، لضمان االستخدام اآلمن والفعال للمنتج.   •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc5284e73faef517%3fppcid%3d78bc929988bd470a96443fb010cfd065%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc530a1e3faef51c%3fppcid%3dd4c7270269d74bc6aae00907cb24ba63%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101223&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc54ce26d2ec21f8%3fppcid%3d1dd544d3e6ac4f128965dff43cd82188%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102423&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f200000179f85973c9b971fd0b%3fppcid%3d62174619b8cb4d47a55934f1702c3e2f%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc5284e73faef517%3fppcid%3d78bc929988bd470a96443fb010cfd065%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc530a1e3faef51c%3fppcid%3dd4c7270269d74bc6aae00907cb24ba63%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101223&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc54ce26d2ec21f8%3fppcid%3d1dd544d3e6ac4f128965dff43cd82188%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102423&t_S1=CA+ADC+s
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Pins/2020/CCLD/PIN-20-14-CCLD.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc53827f3faef523%3fppcid%3d86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc53efa0d2ec21f2%3fppcid%3d10ae90ef4aa0411f9ea0ee0215c015ea%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6%3fppcid%3d7e683930620d4034b873fbbd08d5577d%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc53827f3faef523%3fppcid%3d86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6%3fppcid%3d7e683930620d4034b873fbbd08d5577d%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc53827f3faef523%3fppcid%3d86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6%3fppcid%3d7e683930620d4034b873fbbd08d5577d%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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ة أي شخص يستخدم المطهرات في مراكز رعاية الطفل، باستكمال التدريب السنوي المعتمد من وزارة يُلزم قانون المدارس الصحي •

ة لآلفات اإلدارة المتكاملتنظيم استخدام المبيدات الحشرية لوالية كاليفورنيا. يمكن الوصول إلى التدريب على اإلنترنت عبر زيارة 

 . مالحظة: ال ينطبق هذا على دور رعاية الطفل األسرية.بأماكن رعاية الطفل والمدارس في كاليفورنيا

  غسل اليدين والنظافة الشخصية

إن استخدام ممارسات النظافة الشخصية الواردة أدناه يمكن أن يقلل من خطر العدوى. درب الموظفين وراقبهم لضمان اتباع هذه 

غسل اليدين والنظافة الشخصية الواردة في   متطلباتاالحتياطات الصحية الشاملة والممارسات الصحية الوقائية الموصى بها بشدة. )راجع 

 (.)ج( 102416و  (2)هـ()101216للوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا، القسمين من قانون ا 22الباب 

 . ينبغي غسل الكمامات بشكل متكرر.  كيف تختار كمامتك وترتديها وتنظفهااعرف من مراكز السيطرة على األمراض عن  •

 العزل بسبب المرض 

  مطلوبكما هو  19-أن تستبعد برامج رعاية الطفل أو تعزل أي طفل أو ولي أمر أو مقدم رعاية أو عامل تظهر عليه أعراض كوفيد يجب

   .)هـ(102417 و (1)أ() 101226.1ح( و )101216  قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا األقساممن  22فقًا للباب 

  في الظهور عليهم أثناء الرعاية، عن األطفال والموظفين اآلخرين. 19-األطفال ممن تبدأ أعراض كوفيد عزلمن أجل   اتخذ إجراءً  •

ية وأن صحة الطفل تُراقب على نحو مستمر  تأكد من أن األطفال المعزولين ال يزالون يحصلون على إشراف مناسب على الرعا •

 طوال اليوم، وفقًا لمتطلبات الجهة المانحة للترخيص. 

 إرشادات الصحة العامةعلى فرد يقيم بأحد دور رعاية الطفل األسرية، ينبغي على المنشأة اتباع  19-في حالة ظهور أعراض كوفيد •

 المتعلقة بالحجر الصحي أو العزل.

 . 19-قم بإخطار مسؤولي الصحة المحليين والموظفين واألسر على الفور بأي حالة مؤكدة لكوفيد •

 الخدمات الغذائية ومواعيد الوجبات

 .  19-يجوز إجراء تغييرات خالل أوقات الوجبات، للمساعدة في الحد من انتشار كوفيد

 يستحسن تحريك الطاوالت لتفريق األطفال عن بعضهم البعض أو استخدام بطاقات األسماء لتوفير تباعد كاٍف بين األطفال.   •

صة بغسل اليدين والتنظيف والتطهير، قبل األكل  ينبغي على حاملي التراخيص ومقدمي الخدمات اتباع الممارسات المناسبة الخا •

الخاصة بالتعامل مع الطعام  ت وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنياتوجيهاو توجيهات مراكز السيطرة على األمراضوبعده. اتبع 

 . 19-في ظل كوفيد

 تقديم الطعام في الخارج إذا كانت المساحة والطقس يسمحان بذلك. •

 كيفية االستجابة لحاالت التعرض للعدوى أو حاالت التفشي

 أو حاالت التفشي.   19- ة لحاالت التعرض لكوفيدينبغي أن تتوفر لدى حاملي التراخيص ومقدمي الخدمات خطة لالستجاب

واالستجابة  إدارة الحاالت والمخالطين داخل منشآت رعاية الطفل بشأن توصيات وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيافّكر في تنفيذ  •

 في حال حدوث تعرض للعدوى. داخل مكان العمل للموظفين 19-لألحداث المرتبطة بكوفيد

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc5284e73faef517%3fppcid%3d78bc929988bd470a96443fb010cfd065%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f85c7db479f51db4%3fppcid%3d07afebbeca0841619b8dd8f7ed1139bf%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101226.1&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdc.gov/foodsafety/newsletter/food-safety-and-Coronavirus.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cde.ca.gov/ls/nu/cnpcovid19guidance.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
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إيجابية أو في حال تعرضوا لشخص تظهر  19-شجع الموظفين واألسر بشدة على إخطار المنشأة في حالة ظهور نتيجة اختبار كوفيد •

 أو حالة مؤكدة اإلصابة أو مشتبه بإصابتها.  19-عليه أعراض كوفيد

المعايير المؤقتة في  رة الصحة المحلية. اتبعفي مكان العمل إلدا 19- على الموظفين اإلبالغ عن الحاالت المؤكدة إصابتها بكوفيد  يلزم •

 .91-لإلبالغ عن اإلصابة بكوفيد حاالت الطوارئ الصادرة عن قسم الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا

 مكتبهم اإلقليمي المحليمراكز رعاية الطفل بإبالغ قسم منح تراخيص الرعاية المجتمعية عن حاالت تفشي الجائحة، من خالل  تُلزم •

على دور رعاية الطفل  يجب .)د(101212قانون اللوائح التنظيمية بوالية كاليفورنيا، القسم في  22وفقًا للباب  على النحو المطلوب، 

عية من خالل مكتبهم اإلقليمي المحلي، عن تفشي مرض معٍد، في حالة تحديد ذلك  األسرية إبالغ قسم منح تراخيص الرعاية المجتم

  .(3)ج()102416.2الية كاليفورنيا، القسم قانون اللوائح التنظيمية بوفي  22من قبل هيئة الصحة المحلية، وفقًا للباب 

نصائح للمرونة النفسية أثناء الجائحة 

 تأثيًرا هائالً على حياتنا. يواجه العديد منّا تحديات قد تكون سببًا للضغط النفسي واالرتباك لدى البالغين واألطفال. 19-أحدثت جائحة كوفيد

. يرد أدناه بعض التوصيات لكي تساعد نفسك والموظفين  19-والحزن والقلق خالل جائحة كوفيدمن الطبيعي أن نشعر بالتوتر واالنزعاج 

واألطفال واألسر في إدارة التوتر:

، يقدم توجيًها حول كيفية مالحظة التوتر عند األطفال، ويوفر 19-التخلص من التوتر أثناء كوفيدكتيب إرشادات كاليفورنيا حول  •

 أدوات واستراتيجيات حول كيفية تقليل التوتر عند األطفال والبالغين. 

 شجع على العادات الصحية في التغذية والنوم واألنشطة البدنية والعناية بالنفس.   •

 ناقش استراتيجيات التقليل من التوتر وشاركها.  •

 شجع الموظفين واألطفال على التحدث مع أشخاص يثقون بهم عن مخاوفهم ومشاعرهم. •

تواصل بانفتاح وعلى نحو متكرر مع الموظفين واألطفال واألسر بشأن خدمات دعم الصحة النفسية المتاحة في المجتمع، بما في ذلك  •

 لصحة النفسية متاحة للبرنامج.  ما إذا كانت استشارات ا

أو  1-800-985-5990والخط الساخن الوطني لالستغاثة: اتصل على  CalHOPEفكر في وضع الفتة للخط الساخن الخاص بـ  •

 . 66746في رسالة نصية على الرقم  TalkWithUsأرسل كلمة 

للغة  9454-628-888-1أو  8255-273-800-1صال بخط الحياة الوطني لمنع االنتحار على الرقم شجع الموظفين على االت •

مثل الحزن أو االكتئاب أو القلق، أو  يشعرون باالرتباك مع وجود مشاعرإذا كانوا  دردشة األزمات في خط الحياة اإلسبانية أو

 إذا كانوا يشعرون أنهم يرغبون في إيذاء أنفسهم أو اآلخرين.   911االتصال على رقم 

MS 0500 | P.O. Box 997377 | Sacramento, CA 95899-7377 

 مكتب مدير وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا،

1700-558 (916) | 1762-558 (916) )فاكس(

www.cdph.ca.govعنوان اإلنترنت: 

https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/202006-Community-Care-Licensing-Division-Child-Care-Offices.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f8581e5f79f51d86%3fppcid%3de2dcc60f3ff9447ba6c2901b069b0a38%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f882a3e079f51ec3%3fppcid%3dcc128194299f49f29f096ccba2100e2b%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416.2&t_S1=CA+ADC+s
https://www.calhopeconnect.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdph.ca.gov
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
http://www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/LifelineChat.aspx



