توجيهات للموظفين عند العودة إلى العمل
ينبغي اتباع بروتوكوالت مناسبة عند العودة إلى العمل بعد التزام الموظف بالحجر الصحي أو العزل لتقليل
مخاطر انتشار كوفيد 19-في مكان العمل.

متى ينبغي على الموظفين التزام الحجر الصحي؟
إذا سافروا خارج ماساتشوستس خالل األيام العشرة الماضية أو تعرضوا لشخص مصاب بفيروس كوفيد19-
حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض ولم تكن نتيجة فحص إصابتهم بالمرض إيجابية.

متى ينبغي على الموظفين التزام العزل؟

إذا جاءت نتيجة إصابتهم بكوفيد 19-إيجابية أو ظهرت عليهم أي أعراض لإلصابة بكوفيد( 19-حتى ولو كانت خفيفة).

متى يمكنهم العودة إلى العمل؟
ينبغي أال يعود جميع الموظفين الملتزمين بالعزل أو الحجر الصحي إلى العمل ما لم يستوفوا المعايير التالية:

إذا كان الموظف في الحجر الصحي
بسبب حالة تعرض معروفة

•بعد االلتزام بالحجر الصحي للمدة المطلوبة*
•بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية
والمستجيبين األوائل والعاملين األساسيين بالبنية
التحتية:
•قد يستمر عاملو قطاع معينون في العمل أثناء
الحجر الصحي للحفاظ على الوظائف الحيوية
فقط إذا ظلت حالتهم دون ظهور أعراض.
•يجب على العاملين ارتداء غطاء للوجه على
األقل وأي من معدات الوقاية الشخصية
اإلضافية المناسبة في العمل والمراقبة
الذاتية لألعراض

بسبب السفر خارج ماساتشوستس

•االلتزام بالحجر الصحي لمدة  10أيام* أو الحصول
على نتيجة فحص سلبية لإلصابة بكوفيد19-

إذا كان الموظف في العزل
أعراض خفيفة  -متوسطة

• 24ساعة على األقل بدون حمى (بدون استخدام
أدوية خافضة للحرارة)؛
•و  10أيام على األقل منذ ظهور األعراض؛
•وتحسن األعراض

أعراض شديدة (تتطلب دخول المستشفى)

•ينبغي على الموظف استشارة خبير باألمراض
المعدية
يوما
20
إلى
تصل
لمدة
•عزل
ً

عدم ظهور أعراض

• 10أيام على األقل منذ تاريخ أول نتيجة فحص
إيجابية لإلصابة بكوفيد19-؛
•وعدم ظهور أي أعراض الحقة

ينبغي أال يطلب أصحاب العمل نتيجة فحص إصابة بكوفيد 19-أو مالحظة من أحد مقدمي الرعاية الصحية للموظفين
المرضى للتحقق من مرضهم أو التأهل للحصول على إجازة مرضية أو للعودة إلى العمل.

بناء على الفحص أو تطور األعراض،
*للحصول على التفاصيل الكاملة حول فترة الحجر الصحي ً
تفضل بزيارة الرابط mass.gov/QuarantineTime

للحصول على مزيد من المعلومات حول الحجر الصحي والعزل ،تفضل بزيارة الرابط mass.gov/isol8

