ENERO 2022
Protocolos de Aislamiento para Estudiantes y Empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles
Tengo síntomas
de COVID-19
Ver la lista de
síntomas abajo

Permanece en casa hasta que:

 Te hagas una prueba de PCR COVID-19
 Puedes encontrar sitios de pruebas

para personas con síntomas
achieve.lausd.net/covidtestingappt

Si das positivo,

 Sigue la sección “di positivo a

COVID-19 con síntomas”

 Aíslate en casa

O

 Hayan pasado al menos 10 días calendario

Si das negativo,

 Permanece en casa hasta que no

tengas fiebre durante 24 horas y los
síntomas hayan mejorado
 Esto aplica a todas las personas
independientemente del estado de
vacunación

desde que comenzaron tus síntomas Y

 No hayas tenido fiebre durante por lo menos

24 horas Y

 Tus síntomas estén mejorando

Di positivo a
COVID-19 con
síntomas

Si la prueba inicial o del
día 5 se realizó en un sitio
que no es parte del Distrito
Unificado de Los Ángeles o
si fue una prueba casera de
detección rápida, se requiere
que se cargue los resultados
en el Pase Diario

Di positivo a
COVID-19 SIN
síntomas

Si la prueba inicial o del
día 5 se realizó en un sitio
que no es parte del Distrito
Unificado de Los Ángeles o
si fue una prueba casera de
detección rápida, se requiere
que se carguen los resultados
en el Pase Diario

Síntomas de
COVID-19:

Permanece en casa hasta que:

 Hayan pasado al menos 5 días* desde que

comenzaron tus síntomas Y
 Tengas una prueba de antígenos
de detección rápida de COVID-19
negativa que se haya realizado el
quinto día (5) o después Y
 No hayas tenido fiebre durante por lo
menos 24 horas Y
 Tus síntomas estén mejorando
*Tu primer día de síntomas es el día 0

Permanece en casa hasta que:
 Hayan pasado por lo menos 5 días*

desde el día en que se realizó tu prueba
positiva inicial Y
 Tengas una prueba de antígenos de
detección rápida de COVID negativa
que se haya realizado el quinto día (5)
o después
*El día 0 es el día en que se realizó tu prueba
positiva

Si das positivo después del día 5,
 Quédate en casa 10 días calendario

después de que tus síntomas hayan
comenzado
 Puede regresar a la escuela o al trabajo has
si no tenido fiebre durante por lo menos
las últimas 24 horas Y
 Tus síntomas estén mejorando
 No participarás en las pruebas PCR
regulares del Distrito Unificado de Los
Ángeles durante 90 días después del
resultado positivo inicial

Si das positivo después
del día 5,

 Quédate en casa durante 10 días

calendario después de tu resultado
positivo inicial
 No participarás en las pruebas PCR
regulares del Distrito Unificado de Los
Ángeles durante 90 días después del
resultado positivo inicial

Aislamiento
en casa:
Usa una mascarilla bien ajustada sobre
la nariz y la boca cuando estés cerca de
otras personas, en interiores y exteriores,
durante un total de 10 días. Esto incluye
alrededor de los miembros del hogar
 Los adultos deben usar una mascarilla
de tipo médico bien ajustada
(quirúrgica o de respirador)
 Los niños deben usar una mascarilla
que no sea de tela y que esté bien
ajustada con una varilla nasal.
Consulta bit.ly/3Hw5o7g
para más información

 Fiebre o escalofríos

 Fatiga

 Dolor de cuerpo

 Tos reciente - no de asma/alergias

 Moqueo o congestión nasal

 Dolor de cabeza - especialmente con

 Dificultad para respirar

 Diarrea
 Vómito

fiebre

 Dolor de garganta
 Pérdida reciente del gusto o el olfato

Para obtener más información sobre los sitios de prueba, visita achieve.lausd.net/covid
Para preguntas adicionales, visita achieve.lausd.net/covidfaq o llama a Línea Directa para las Familias al (213) 443-1300

El Distrito Unificado de Los Ángeles continuará colaborando con nuestros socios de salud a nivel del condado y el estado, así como con nuestro panel de expertos médicos y socios universitarios.
También continuaremos revisando diariamente las actualizaciones a las guías del condado, el estado y el gobierno federal, y podemos ajustar las políticas según sea necesario.

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԿԱՄ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆ COVID-19-Ի ԹԵՍՏԻ ԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՒՆԵՔ

Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանի արձանագրությունները մեկուսացման վերաբերյալ աշակերտների և աշխատողների համար
Ես ունեմ
COVID-19-ի
ախտանշաններ
(Տես ախտանշանների
ցանկը ներքևում)

Մնացեք տանը մինչև
 Հանձնեք COVID-19 ՊՇՌ թեստ
 Կարող եք գտնել թեստավորման կետեր

այստեղ` achieve.lausd.net/covidtestingappt

ԿԱՄ

Եթե դրական է, ապա

Եթե բացասական է, ապա

թեստի դրական արդյունք և
ախտանշաններ» բաժնին
 Մեկուսացեք տանը

ջերմության իջնելուց և
ախտանշանների նվազումից
հետո
 Սա վերաբերում է բոլորին,
անկախ պատվաստման
կարգավիճակից

 Հետևեք «Ես ունեմ COVID-19

 Առնվազն 10 օրացուցային օր անցնի ձեր

ախտանշանների սկսվելուց

 Դուք առնվազն 24 ժամվա ընթացքում չեք

 Մնացեք տանը 24 ժամ

ունենեցել ջերմություն

 Ձեր ախտանշանները նվազում են

Ես COVID-19
թեստի դրական
արդյունք ունեմ և
ախտանշաններ

(Եթե թեստավորումը չի
կատարվել Լոս Անջելեսի միացյալ
շրջանի կետում կամ անց է կացվել
տնային պայմաններում արագ
թեստավորում, ապա ներբեռնեք
դրա արդյունքները Daily Pass-ում)

Ես ՔՈՎԻԴ19-ի թեստի
դրական արդյունք
ունեմ առանց
ախտանշանների

Եթե թեստավորումը չի կատարվել
Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանի
կետում կամ անց է կացվել
տնային պայմաններում արագ
թեստավորում, ապա ներբեռնեք
դրա արդյունքները Daily Pass-ում)

ՔՈՎԻԴ 19-ի
ախտաշանները

Մնացեք տանը մինչև

 Առնվազն 5 օր* անցնի ձեր

ախտանշանների սկսվելուց ԵՎ
 Դուք ունեք 5-րդ օրը կամ դրանից
հետո կատարված COVID-19
հակամարմինների թեստի
բացասական պատասխան
 Դուք առնվազն 24 ժամ
ջերմություն չեք ունեցել ԵՎ
 Ձեր ախտանշանները նվազում են
*YՁեր ախտանշանները առաջին օրը
համարվում է օր 0

Մնացեք տանը մինչև

Եթե թեստի պատասխանը
դրական է 5-րդ օրվանից հետո,
ապա
 Մնացեք տանը ախտանշանների

սկսվելուց հետո 10 օրացուցային օր
ԵՎ
 Դուք առնվազն 24 ժամ ջերմություն
չեք ունեցել ԵՎ
 Ձեր ախտանշանները նվազում են
 Դուք 90 օր չեք մասնակցի Լոս
Անջելեսի միացյալ շրջանի
կանոնավոր ՊՇՌ թեստավորմանը
նախնական դրական արդյունքից
հետո

Մեկուսացումը
տանը

Կրեք լավ նստող դիմակ ձեր քթի և
բերանի վրա, երբ մարդկանց շուրջն
եք ներսում կամ դրսում ամբողջ 10
օրվա ընթացքում: Սա ներառում է
նաև տան անդամներին:
 Մեծահասակները պետք է կրեն
լավ նստող բժշկական եռաշերտ
դիմակներ (վիրաբուժական դիմակ
կամ ռեսպիրատոր)

Եթե դրական է 5-րդ օրվանից
հետո

 Երեխաները պետք է կրեն լավ
նստող ոչ կտորե դիմակ քթի ձողով
Տես bit.ly/32TCtLF ավելի շատ
տեղեկատվության համար:

*0 օրը դրական պատասխանով թեստը
հանձնելու օր է

օր ձեր սկզբնական դրական
արդյունքից հետո
 Դուք 90 օր չեք մասնակցի Լոս
Անջելեսի միացյալ շրջանի
կանոնավոր ՊՇՌ թեստավորմանը
նախնական դրական արդյունքից
հետո

 Ջերմություն կամ տենդ

 Հոգնածություն

 Մարմնի ցավեր

 Նոր տեսակի հազ՝ ոչ ասթմայից/

 Հոսող կամ փակված քիթ

 Գլխացավ՝ հատկապես ջերմությամբ

 Փորլուծություն

 Կոկորդի բորբոքում

 Փսխում

 Համի կամ հոտառության կորստի

 Առնվազն 5 օր* անցնի ձեր

նախնական դրական արդյունքով
թեստից ԵՎ
 Դուք ունենաք քովիդի
հակամարմինների թեստի
բացասական արդյունք 5-րդ օրը
կամ դրանից հետո

ալերգիայից
 Շնչառության դժվարացում

 Մնացեք տանը 10 օրացուցային

Թեստավորման կետերի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկության համար այցելեք , visit achieve.lausd.net/covid
Լրացուցիչ հարցերի համար այցելեք achieve.lausd.net/covidfaq կամ զանգահարեք Ընտանեկան օգնության գրասենյակ՝ (213) 443-1300

առաջացում

Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանը կշարունակի համագործակցել մեր առողջապահական գործընկերների հետ քաղաքի և նահանգի մակարդակով, ինչպես նաև մեր բժշկական
փորձագետների և համալսարանական գործընկերների խմբի հետ: Մենք կշարունակենք նաև ամեն օր հետևել մարզի, նահանգի և դաշնային ուղեցույցներում առկա թարմացումներին
և կարող ենք համապատասխանաբար կարգավորել մեր կանոնակարգերը:

귀하 또는 귀하의 자녀가 최근에 COVID-19 양성 반응을 보인 경우
학생 및 직원을 위한 로스앤젤레스 통합학군의 격리 프로토콜
COVID-19 증상이 있다
아래 증상 목록 참조

다음이 충족될 때까지 집에 머물기:

양성일 경우,

음성일 경우,

 COVID-19 PCR 검사를 받는다
 achieve.lausd.net/covidtestingappt

 “증상이 있는 COVID-19 양성”

 24시간 동안 발열이 없고 증상이

에서 증상 테스트 장소를 찾는다

섹션을 따른다
 집에서 격리한다

또는

호전될 때까지 집에 있는다

 백신접종 여부와 관계없이 모든

사람에게 적용된다

 증상이 처음 시작된 지 최소 10일이 지났고
 최소 24시간 동안 열이 나지 않았고
 증상이 호전되고 있다

증상이 있는
COVID-19 양성
테스트가 LA 통합학군 이외의
장소에서 실시되었거나 자택 신속
자가 테스트인 경우, 결과를 Daily
Pass에 업로드한다

다음이 충족될 때까지 집에 머물기:

5일 후 양성인 경우,

 증상이 시작된 후 최소 5일*이 지났고
 5일째 또는 그 이후에 수집된

 증상이 시작된 후 10일 동안 집에

집에서의 격리:

 증상이 호전되고 있다
 최초 양성 결과가 나온 후 90일 동안

총 10일 동안 실내외 타인과 함께
있을 때 코와 입에 꼭 맞는 마스크를
착용한다. 여기에는 주변 가족
구성원이 포함된다:

COVID-19 신속 항체 검사가 음성이고
 최소 24시간 동안 열이 나지 않았고
 증상이 호전되고 있다
*증상이 나타난 첫 날은 0일입니다

머물고
 최소 24시간 동안 열이 나지 않았고

LA 통합학군의 정기 PCR 테스트에
참여하지 않는다

(수술용 또는 인공 호흡기)를
착용해야 한다.

증상이 없는
COVID-19 양성

다음이 충족될 때가지 집에 머물기:

5일 후 양성인 경우,

 최초 양성 검사를 받은 날로부터

테스트가 LA 통합학군 이외의

최소 5일*이 지났고
 5일째 또는 그 이후에 신속 항체
COVID 검사가 음성인 경우

 처음 양성 결과가 나온 후 10일 동안

장소에서 시행되었거나 자택 신속
자가 테스트인 경우, 결과를 Daily
Pass에 업로드한다

COVID-19 증상:

 성인은 꼭 맞는 의료 등급 마스크

 아동은 코에 와이어가 달린 꼭 맞는

천 소재가 아닌 마스크를 착용해야
한다.

*0일은 양성 검사를 받은 날입니다

집에 머무른다
 최초 양성 결과가 나온 후 90일 동안
LA 통합학군의 정기 PCR 테스트에
참여하지 않는다

자세한 내용은 bit.ly/32TCtLF
를 참조하십시오.

 발열 또는 오한

 피로

 몸살

 천식 알레르기 증상이 아닌 새로운 기침

 콧물 또는 코 막힘

 특히 열을 동반한 두통

 호흡곤란

 설사

 인후통

 구토

 새로운 미각 또는 후각 상실

테스트 사이트에 대한 자세한 내용은 visit achieve.lausd.net/covid 를 참조하십시오.
추가 질문은 achieve.lausd.net/covidfaq 을 방문하거나 가족 헬프데스크 (213) 443-1300 전화하십시오.

LA 통합학군은 카운티 및 주 차원의 보건 파트너와 의료 전문가 및 대학 파트너 패널과 지속적으로 협력할 것입니다. 또한
카운티, 주 및 연방 지침에 대한 업데이트를 매일 지속적으로 검토하며 그에 따라 정책을 조정할 것입니다.

