سيناريوهات االتصال مع األشخاص في سياق كورونا
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Senatsverwaltung
für Bildung, Juge_n_d
und Fam1l1e

15 min

كنت على
اتصال مع:

< 15 min

15 min

أو

أو

شخص ثبتت إصابته بالكورونا
(لفترة وجيزة و  /أو عن بعد)

شخص ثبتت اصابته بكورونا
بدون أعراض

شخص ظهرت عليه األعراض
وأثبتت إصابته بالكورونا

أنا على األرجح جهة اتصال
من الفئة 2

أنا على األرجح جهة اتصال من
الفئة 1

أنا على األرجح جهة اتصال من
الفئة 1

مخطط المعلومات هذا هو تمثيل مبسط ال يمكن أن يأخذ كل حالة فردية في عين االعتبار .ستقرر إدارة المدرسة أو دائرة الصحة على أساس كل حالة على حدة.

Kontaktszenarien, arabisch
Gestaltung: Referat ZS I, Stand: 16.10.2020

فئات األشخاص الذين يتم االتصال بهم
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األشخاص الذين يتم االتصال بهم من الفئة 2
(انخفاض خطر اإلصابة):
15 min

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

األشخاص الذين يتم االتصال بهم من الفئة ( 1مخاطر
اإلصابة عالية):
15 min
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► أفراد األسرة أو األشخاص من
مجموعات (التعلم) األخرى ،
ومجموعات الرعاية النهارية/الروضة
و الحضانة الذين لم يكن لديهم  15دقيقة
على األقل من االتصال وجها ً لوجه.

► األشخاص الذين كانوا في نفس الغرفة
حيث وجد حالة كورونا مؤكدة ،على سبيل
المثال :غرفة الصف ،مجموعة الروضة ،
مكان العمل  ،و لكن لم يكن هناك اتصال
مباشر وجها ً لوجه لمدة  15دقيقة مع
الشخص المصاب بالكورونا.

► من خالل خطط الجلوس الخاصة بمجموعة التعلم  /الصف
 /الدورة التدريبية المعنية  ،يمكن تحديد التالميذ كأشخاص
اتصال من الفئة  2إذا كانوا يجلسون في الفصل/الصف
على مسافة تزيد عن  1.5متر من حالة كورونا مؤكدة..
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► األشخاص الذين لديهم اتصال مباشر
باإلفرازات أو سوائل الجسم  ،وخاصة
اإلفرازات من الجهاز التنفسي لحالة
مصابة بالكورونا بشكل مؤكد ،مثل
التقبيل  ،مالمسة القيء ،السعال،
العطس  ،إلخ.

► ألشخاص الذين يتم االتصال بهم لمدة
 15دقيقة على األقل و وجهًا لوجه ،
على سبيل المثال خالل محادثة .وتشمل
هذه على سبيل المثال األشخاص
الحركيين في نفس المنزل أو مجموعة
(التعلم)  /مجموعة الرعاية النهارية/
الروضه.

► من خالل خطط الجلوس الخاصة بمجموعة التعلم  /الصف /
الدورة التدريبية المعنية  ،يمكن تحديد التالميذ كأشخاص اتصال
من الفئة  1الذين جلسوا على بعد أقل من  1.5متر من حالة
كورونا مؤكدة في الصف.
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وف ًقا للتقييم الطبي الرسمي الحالي  ،يتم تصنيف األشخاص على أنهم أشخاص مخالطون ،الذين كانوا على اتصال بتلك األشخاص في األيام الثالثة
التي سبقت ظهور األعراض األولى لحالة كورونا المؤكدة .إذا لم تظهر على الشخص الذي ثبتت إصابته أي أعراض  ،فيجب استخدام األيام الثالثة
السابقة لالختبار.
مخطط المعلومات هذا هو تمثيل مبسط ال يمكن أن يأخذ كل حالة فردية في عين االعتبار .ستقرر إدارة المدرسة أو دائرة الصحة على أساس كل حالة على حدة.
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