
 المعدیة/المنتشرة األمراض -JLCC سیاسة
وبة لتوفیر الخدمات التعلیمیة لجمیع األطفال في سن المدرسة والذین یقیمون داخل حدودھا. ومع ذلك، إّن مدرسة المقاطعة مطل

وبموجب القانون، قد ترفض المدرسة أي طفل تم تشخیصھ بإصاباتھ بمرٍض قد یشكل حضوره خطًرا على سالمة الطالب 
 اآلخرین. 

صیب الطالب تتراوح بین أمراض الطفولة الشائعة، والحادة، یقر مجلس إدارة التعلیم أن األمراض المنتشرة التي قد ت
واألمراض قصیرة األجل بطبیعتھا، إلى األمراض المزمنة، التي تھدد الحیاة مثل عدوى فیروس نقص المناعة البشریة 

)HIVنتشرة المختلفة ). تعتمد مدرسة المقاطعة ھذه على نصائح المجتمع الطبي فیما یتعلق بتقییم مخاطر انتقال األمراض الم
 لتحدید أفضل السبل لحمایة صحة الطالب والعاملین. 

تكون إدارة األمراض المنتشرة المعروفة متفقة مع إرشادات إدارة الصحة في كولورادو. قد یتم استبعاد الطالب الذي یعاني من 
 أعراض األمراض المنتشرة سھلة االنتقال من الحضور إلى المدرسة. 

الذین یشكون من التعب في المدرسة إلى ممرضة المدرسة، كما یمكن للمدیر إرسالھم إلى منازلھم بمجرد  یمكن إحالة الطالب
 إخطار الوالدین أو الشخص المحدد في استمارة التصریح الطبي الطارئ الخاصة بالطالب. 

 تحتفظ المقاطعة بالحق في طلب استمارة الطبیب التي تسمح بعودة الطالب إلى المدرسة. 

 جمیع اإلجراءات المتعلقة بھذه السیاسة، یجب على المقاطعة احترام حق الطالب في الخصوصیة.  في

عند یتلقي أحد الموظفین أو المتطوعین معلومات تفید بأن الطالب مصابًا بمرض خطیر سھل االنتقال، یتعین على الموظف أو 
ید التدابیر المناسبة لحمایة صحة وسالمة الطالب المتطوع إخطار ممرضة المدرسة أو مدیر المدرسة بشكل فوري لتحد

والعاملین. یجب على مدیر المدرسة تحدید الموظفین اإلضافیین، إن وجدوا، ممن في حاجة إلى معرفة حالة الطالب المصاب. 
ى ھؤالء األفراد یتم إبالغ أولئك األشخاص الذین یتحملون المسؤولیة المباشرة عن الطبیعة الخاصة بحالتھ وذلك إذا الحاجة إل

 لمعرفة ھذه المعلومات. 

قد یتم إخطار أولیاء أمور األطفال اآلخرین الذین یحضرون إلى المدرسة بأن طفلھم قد أصیب بمرض معٍد دون تحدید الطالب 
 الذي لدیھ المرض. 

معٍد دون تحدید الطالب  قد یتم إخطار أولیاء أمور األطفال اآلخرین الذین یحضرون إلى المدرسة بأن طفلھم قد أصیب بمرض
 الذي لدیھ المرض. 

یبدأ المشرف في إتمام اإلجراءات الالزمة لضمان حفظ جمیع المعلومات الطبیة في سریة تامة. یخضع أي موظف بالمدرسة 
 ینتھك السریة لتدابیر تأدیبیة مناسبة. 
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