إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة :تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19-
في أماكن العمل
س  .1ما هو تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19-؟
ج  .1تُعَ ِّرف هيئة صحة أوريغون ( )OHAتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-بأنه...

ظهور حالتين أو أكثر مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-في غضون  14يو ًما
ومشاركة الرابط الوبائي
الرابط الوبائي :مكان أو شخص
يتشارك فيه األشخاص الذين ثبتت
إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
كوفيد19-

أو

+

يوم

14

+

س  .2لماذا تعلن هيئة صحة أوريغون  OHAعن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-في مواقع العمل بخمس
حاالت أو أكثر؟
ج  .2في حين تُعَ ِّرف هيئة صحة أوريغون تفشي المرض على أنه حالتين على األقل في أسر منفصلة ،فإننا نكشف
عن أماكن العمل التي تحتوي على خمس حاالت أو أكثر ألن هذا يوفر دليالً على وجود انتقال بين هذه المجموعة
من العمال ،بدالً من االنتقال المجتمعي المتقطع.
س  .3ما هو الرابط الوبائي؟
ج  .3الرابط الوبائي هو مكان أو شخص أو مجموعة من األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
كوفيد 19-بشكل مشترك ،مثل مكان العمل أو فرد من األسرة .إنه بمثابة رابط أو اتصال بين األشخاص الذين تم تأكيد
إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد.19-
س .4

لماذا تتم تسمية مواقع عمل معينة كموقع لتفشي المرض؟
ج  4تقوم هيئة صحة أوريغون بتسمية الشركات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر لديهم فيروس كورونا المستجد كوفيد19-
والذين هم:

 .1مرتبطون بموقع عمل واحد (الموقع) و
 .2تجمعوا في نفس الفترة (تشخيصين لإلصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-أو أكثر في غضون  14يو ًما)
صب هؤالء األفراد بالضرورة
قد يكون هؤالء األشخاص موظفين ،أو مخالطين وثيقين ،أو أفراد من أسرتهم .لم يُ َ
بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-في موقع العمل ،ولكن موقع العمل هو الرابط الوبائي المشترك.
المخالط الوثيق يعني أن يكون على بعد ستة أقدام من شخص لديه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-لمدة  15دقيقة
على األقل بشكل تراكمي.
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سا؟
س  .5لماذا تعلن هيئة صحة أوريغون عن تفشي المرض أسا ً
ج  .5يمكن أن يساعد اإلبالغ العام عن حاالت التفشي األشخاص على فهم كيفية انتقال المرض في مجتمعاتهم بشكل
أفضل .على سبيل المثال ،إذا ظهرت فجأة العديد من الحاالت في مقاطعة أصغر ،فإن اإلبالغ عن التفشي في مكان
عمل مسؤول عن العديد من الحاالت الجديدة يمكن أن يوضح بشكل أفضل سبب ارتفاع الحاالت.
س .6

لماذا تقوم بإدراج أفراد أسر الموظفين أو المخالطين الوثيقين في عدد الحاالت لدينا؟
نظرا ألن حاالت التفشي يتم تحديدها عن طريق الروابط الوبائية ،فإن كل شخص تم تشخيص إصابته بفيروس
ج ً .6
ً
كورونا المستجد كوفيد 19-والذي يكون مرتبطا بهذا الرابط الوبائي يحسب من إجمالي التفشي.

س  .7لماذا ال تعلن عن أماكن عمل تضم أقل من  30موظفًا؟
ج  .7حماية المعلومات الصحية لمواطني والية أوريغون هي أولوية قصوى ومطلوبة بموجب القانون ،لذا فإن هيئة
صحة أوريغون ال تنشر معلومات عن المجموعات الصغيرة ألنه قد يكون من الممكن معرفة األفراد الذين يعانون
من مرض معين.
لهذا السبب ،ال تقوم هيئة صحة أوريغون أيضًا باإلبالغ عن عدد حاالت محددة إذا كانت نتيجة اختبار أكثر من ٪50
من الموظفين إيجابية .في هذه الحاالت ،يتم اإلبالغ عن تفشي المرض دون إحصاء الحاالت.
س  .8هل يمكن لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-أن يرتبط بأكثر من حالة تفشي واحدة؟
ج  .8نعم .نعم .قد يكون الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-مرتب ً
طا بعدد من حاالت التفشي.
على سبيل المثال ،قد يكون لدى الزوجين فيروس كورونا المستجد كوفيد .19-إذا كان لدى كل من الزوجين تفشي
للمرض في موقع عمل كل منهما ،فسيتم احتساب كل منهما حالة تفشي.
س  9إذا تم ع ّد األشخاص في حالتي تفشي ،فهل يتم احتسابهم مرتين أيضًا في أرقام المقاطعة/الوالية؟
ج  9.ال ،يتم حساب الشخص الذي تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة واحدة ،تحت والية قضائية واحدة فقط .تتم إضافة
الروابط الوبائية إلى كل حالة لمساعدتنا في تقييم أنماط انتشار العدوى ،ويمكن تطبيق أكثر من حالة بشكل مفيد على
حالة معينة.
س  .10لماذا ال تقوم هيئة صحة أوريغون بإدراج الموظفين والمخالطين الوثيقين في القائمة؟
ج  .10نحن نقدر حماية هويات األفراد .قد يؤدي تقديم أسماء أولئك الذين ثبتت إصابتهم أو يُشتبه في إصابتهم إلى نتائج
سلبية لهم وألسرهم.
س  .11ما المدة التي تعتبر فيها حاالت التفشي نشطة أو مفتوحة؟
ج  .11تُبقي هيئة صحة أوريغون حاالت تفشي المرض مفتوحة لمدة  28يو ًما من ظهور أعراض الحالة األخيرة
لمراقبة الحاالت الجديدة .يعتمد هذا الرقم على فترتي حضانة ( 14يو ًما) لفيروس كورونا المستجد كوفيد .19-إذا
لم تظهر حاالت جديدة في غضون  28يو ًما ،فيمكننا أن نعتقد بشكل معقول أن الحاالت الالحقة ال تتعلق بحالة
التفشي السابقة.

س  .12كيف نعرف أننا خارج فترة الـ  28يو ًما؟
ج  .12إذا لم يتغير عدد الحاالت في موقع العمل لمدة  28يو ًما ،فسيتم اعتبار حالة التفشي قد زالت وسيتم نقلها إلى
قسم مختلف من التقرير .ومع ذلك ،هذا ال يعني أنه ال يمكن أن تحدث حاالت تفشي مستقبلية.
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س  .13هل المخالطون جزء من فترة الـ  28يو ًما؟
ج  .13نعم ،إذا تم تضمين المخالطين في التحقيق األصلي عن حالة التفشي ،فسوف تعتبرهم هيئة صحة أوريغون في
نفس فترة الـ  28يو ًما.
س  .14لماذا تقوم هيئة صحة أوريغون باإلبالغ عن حاالت تفشي المرض التي انتهت اآلن؟
ج  .14تم اإلعالن عن قرار تسمية مواقع أماكن العمل الكبيرة من قِّبل مدير هيئة صحة أوريغون بات ألين في 28
مايو .يمكنك أن تقرأ عن هذا اإلعالن على موقع ويب  healthoregon.org/coronavirusوالنقر فوق "أخبار
فيروس كورونا المستجد كوفيد."19-
س  .15لماذا ال تقوم هيئة صحة أوريغون بتسمية الكنائس التي تعد مواقع لتفشي المرض؟
ج  :15لم يكن لدى هيئة صحة أوريغون حتى اآلن أي حاالت تفشي في منظمة دينية يمكن اعتبارها مواقع عمل
تضم أكثر من  30موظفًا .تقوم هيئة صحة أوريغون باإلبالغ بشكل روتيني عن حاالت التفشي الكبيرة في العديد
من البيئات في نشراتنا الصحفية.
س  .16لماذا ال تقوم هيئة صحة أوريغون باإلبالغ عن عدد الموظفين ،وعدد المخالطين الوثيقين وعدد أفراد أسر
الموظفين في كل حالة تفشي في مكان العمل؟
ج  :16نحن نقدر حماية هويات األفراد .نحن نقدر حماية هويات األفراد .في بعض أماكن العمل ،يمكن أن يؤدي
الكشف عن هذه المعلومات إلى تحديد األفراد الذين ثبتت إصابتهم أو يُشتبه في إصابتهم بالمرض ،باإلضافة إلى أن
الكشف غير المصرح به عن المعلومات الطبية الشخصية ،قد يؤدي إلى نتائج سلبية لهم وألسرهم.
س  .17متى تنتقل البيانات إلى البيان الصحفي اليومي أو التقرير األسبوعي لهيئة صحة أوريغون؟
ج  :17عندما تصل حاالت التفشي في مكان العمل إلى  20حالة أو أكثر ،تتم تسمية حالة التفشي في البيان الصحفي
اليومي لليوم التالي.
يتم سحب بيانات تقرير فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-األسبوعي الساعة  11مسا ًء في ليالي األحد .إذا وصل التفشي
في موقع العمل إلى خمس حاالت أو أكثر بين األحد وصباح الثالثاء ،فسيتم اإلبالغ عنه في التقرير األسبوعي لفيروس
إشعارا لمدة  24ساعة على األقل قبل ذكره في التقرير.
كورونا المستجد كوفيد 19-يوم األربعاء ،بحيث تتلقى أماكن العمل
ً
إذا وصل التفشي في موقع العمل إلى خمس حاالت (ولكن أقل من  )20بعد نشر التقرير األسبوعي لفيروس كورونا
المستجد كوفيد 19-ليوم األربعاء ،فسيتم االستشهاد به في تقرير األربعاء التالي.
إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسب ة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن
توفر هيئة صحة أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل .يُرجى
االتصال بـ  Mavel Moralesعلى الرقم  ،1-844-882-7889الهاتف النصي  ،711أو عبر البريد اإللكتروني
.OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us
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