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 جمیع الموظفین / أولیاء األمور واألوصیاء
المشرف جون ج. نیز

29 مارس2021 
 معلومات السفر لكوفید -19في منطقة مدارس بایون التعلیمیة  تعدیل مارس2021 

 كما تعلم ، یتم تحدیث اإلرشادات المتعلقة بـ كوفید-19 باستمرار.  المعلومات والتوصیات الواردة في ھذه 
للتغییر بناًء على اإلرشادات المحلیة والوالیة والفیدرالیة ذات الصلةالمذكرة قابلة 

.
 قامت وزارة الصحة بنیوجیرسي مؤخًر ا بتحدیث ارشادات الحجر الصحي الخاص بـ كوفید-19

 األفراد المعرضون لـ كوفید-19("االتصال الوثیق )
إلى الحجر الصحي اذا الحاجھ 

تعافى الشخص سریریا ً في األشھر الثالثة الماضیة ؛ أو 
 تم تطعیمھ بالكامل (یعرف بُ أنھ أسبوعین بعد تلقي الجرعة الثانیة في جرعتین من  الجرعات ، ، أو 

أقل من أسبوعین بعد تلقي جرعة واحدة من لقاح جرعة واحدة) و
ً ال تزال بدون أعراض (یفضل الحجر الصحي لمدة 14وًما إذا كان ذلك ممكنا

 األطر الزمنیة البدیلة المقبولة للحجر الصحي (عندما تكون مخاطرانتقال كوفید 19  منخفض .  
10أیام بدون اختبار ؛ أو

7  ایام مع نتائج اختبار سلبیة تم جمعھا في7-5   ایام

.
1

مذكرة للسفر

اعاده



،   

من السفر: ارشادات السفر الي نیوجیرسي العوده
 ال تشجع والیة نیو جیرسي بشدة جمیع الرحالت غیر الضروریة بین الوالیات في ھذا الوقت. اعتباًر ا من تاریخ   

ً الیوم ، ال تتضمن إرشادات السفر في نیوجیرسي استثناءات لألفراد الذین تم تطعیمھم بالكامل أو الذین تعافوا سریریا
.خالل األشھر الثالثة الماضیة من كوفید 19 

ًیجب على المسافرین والمقیمین العائدین من أي والیة أو إقلیم أمریكي خارج المنطقة المباشرة (نیویورك  وكونیتیكت ، وبنسلفانیا ، ودیالویر) أن یقوموا بالحجر الذاتي في منازلھم أو فندقھم أو أي مكان إقامة مؤقت آخر وفقا
لتوصیات المراكز األمریكیة للوقایة من األمراض ومكافحتھا

إذا كان السفر أمًرا ال مفر منھ ، فیجب على المسافرین التفكیر في إجراء اختبار باختبار فیروسي (ولیس اختبار
اختبار األجسام المضادة) ��� أیام قبل الرحلة

عند العودة من السفر ، یجب أن یخضع المسافرون لالختبار بعد ��� أیام من الرحلة .
إذا كانت نتیجة اختبار المسافرین إیجابیة ، فیجب علیھم عزل أنفسھم لمدة �� أیام على األقل .

إذا كان اختبار المسافرین سلبیًا ، فیجب علیھم الحجر الصحي لمدة � أیام كاملة بعد السفر  .
إذا لم یكن االختبار متاًحا 
أو إذا تأخرت النتائج) ، یجب على المسافرین الحجر الصحي 

. . السفر  بعد �� أیام من 

ال ینطبق تحذیر السفر على استثناء / استثناءات. 

األفراد العائدون إلى نیو جیرسي بعد السفر خارج الوالیة أقل من24  ساعة أو أولئك الذین یسافرون إلى نیو جیرسي ألقل من24  ساعة
فراد العابرین للدولة إلى وجھة أخرى ، بشرط اال

 إن الوقت الذي تقضیھ في الوالیة ھو فقط مقدار الوقت الالزم إلكمال العبور ، أو االستفادة من خدمات
السفر ، مثل توقف الراحة على الطریق السریع ، أو إجراء اتصاالت السفر الضروریة

بما في ذلك ⦁

،

األفراد العائدون من السفر الضروري 

:
السفر من والى الدولة للعمل 

.

السفر من وإلى الدولة ألسباب طبیة ، بما في ذلك تقدیم األفراد الراحة والدعم للمریض

.

األفراد العسكریون الذین یسافرون إلى الوالیة بأمر أو توجیھ من دولة أو سلطة عسكریة اتحادیة 

.

األفراد الذین یسافرون لالمتثال ألمر من المحكمة ، مثل حضانة األطفال 
األفراد األساسیون أو عمال البنیة التحتیة الحیویة 

الموظفون العائدون من السفر

 إذا سافر الموظفون خارج المنطقة السكن ، فننصحھمأن یُطلب منك اتباع تعلیمات نیوجیرسي في شان
 الحجر الصحي

2



سیطلب من ھؤالء المُو ظفین العمل عن بعد (إن أمكن) أُو
 االستفادة من اإلجازة المرضیة أو الشخصیة أو اإلجازة المستحقة لتغطیة فترات الغیاب المتعلق  بالحجر الصحي

 الطالب العائدون من السفر
  الطالب العائدون من السفر خارج المنطقة السكن مطلوب اتباع متطلبات الحجر الصحي

 New Jersey Travel Advisory قبل العودة إلى مبنى المدرسة 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن ھذه المذكرة ، فاتصل بمكتب الصحة / الموظفین لدینا - إذا كنت موظفًا أو
مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك

[1]

https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_updated_quaranti
ne_timeframes.pdf.

[2] https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/are-there-
travel-restrictions-to-or-from-new-jersey.
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