Dearborn Schools COVID Quarantine
and Isolation Requirements
Quarantine
Quarantine applies to someone who may have been exposed to a virus and needs to stay away
from others to reduce the risk of spread. This box shows what to do if you were exposed outside of
school and have no symptoms. If you develop symptoms, you should isolate until you can
be tested. For quarantine, day 0 is the day of exposure.

Fully vaccinated
Defined by the county as two weeks
after the final dose for your vaccine type
or
Had a confirmed case of COVID in the last
90 days

No need to quarantine
Those without symptoms do not need to
quarantine. They should monitor for symptoms
and wear a well-fitting mask for 10 days.

Quarantine through day 5 after
exposure
On day 6, you may return to school if: you meet
all of the following:

Not fully vaccinated



You have not developed any symptoms and
have not tested positive for COVID AND



Test negative for COVID on day 5 AND



Continue to wear a well-fitting mask for the
next five days.

Isolation
Isolation applies to any one who has tested positive for COVID or who has symptoms and has not
yet received a negative test result or other diagnosis. For isolation, day 0 is the first day of
symptoms or the date of the positive test.
You may return as early as Day 6, if you meet ALL of the
following conditions.

If you test positive
for COVID or have
symptoms and have
not tested



Fever free for 24 hours without using fever reducing
medications AND



Significant improvement in symptoms or are without
symptoms AND



Continue to wear a well-fitting mask through day 10.

Students and staff should continue to stay home past day 6 if
they do not feel well. Student absences are automatically
excused through 10 days after the start of the illness.
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الصح و العزل الخاصة بمدارس ديربورن الرسمية
رشوط الحجر
ي
بسبب رفيوس كورونا
الحجر الصحي
ينطبق الحجر الصحي على شخص ربما يكون قد تعرض للفيروس ويحتاج إلى االبتعاد عن اآلخرين للتقليل من
خطر االنتشار .توضح المعلومات أدناه ما يجب فعله إذا تعرضت للفيروس خارج المدرسة ولم تظهر عليك أعراض.
إذا ظهرت عليك األعراض  ،يجب أن تعزل نفسك حتى يتثنى لك إجراء االختبار .بالنسبة للحجر الصحي ُ ،يعد
اليوم صفر هو يوم التعرض للعدوى /اإلصابة.

ال داعي للتلقيح

تلقى الجرعة الكاملة من اللقاح
حددت المقاطعة التطعيم الكامل بعد مرور
أسبوعين بعد الجرعة النهائية لنوع لقاحك أو إذا تم
تأكيد إصابتك بكوفيد خالل الـ ٠١يو ًما األخيرة

أولئك الذين ليس لديهم أعراض ال يحتاجون إلى الحجر
الصحي .يجب عليهم مراقبة األعراض وارتداء قناع
مناسب لمدة  ٠١أيام

الحجر الصحي إلى اليوم الخامس بعد التعرض
للفيروس
يمكنك العودة إلى المدرسة في اليوم السادس  ،إذا:
استوفيت كل ما يلي:

لم تتلقى التطعيم /اللقاح أو عملية
التطعيم غير مكتملة



لم تظهر عليك أي أعراض ولم تكن نتيجة اختبار
كوفيد إيجابية



نتيجة االختبار سلبية في اليوم الخامس مع



االستمرار في ارتداء القناع الواقي /الكمامة
المناسبة لأليام الخمسة القادمة.

الحجر الصحي
ينطبق الحجر /العزل على أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس أو ظهرت عليه أعراض كوفيد ٠٠ -ولم يتلق بعد نتيجة اختبار
سلبية أو تشخيص آخر .بالنسبة للعزلة  ،يعتبر اليوم صفر هو اليوم األول من ظهور األعراض أو من تاريخ االختبار اإليجابي.

يمكنك العودة مبكرًا في اليوم السادس  ،إذا استوفيت جميع
الشروط التالية.

إذا جاءت نتيجة اختبار كوفيد إيجابية
أو ظهرت عليك أعراض ولم تقم
بفحص الكشف عن اإلصابة

تم التحديث في  ١١كانون الثاني /يناير ٢٢٢٢



ل من الحمى لمدة  ٢٢ساعة دون استخدام األدوية الخافضة
خا ٍ
للحرارة و



تحسن ملحوظ في األعراض أو اختفاء األعراض مع



االستمرار في ارتداء القناع الواقي /الكمامة المناسب حتى اليوم
العاشر.



يجب على الطالب والموظفين االستمرار في البقاء في المنزل
بعد اليوم السادس إذا لم يشعروا بتحسن .غياب الطالب مبرراً
بشكل تلقائي خالل العشرة أيام التالية لإلصابة ( أي من بدء
المرض).

