مخطط لآلباء :ما عليك فعله إذا ظهرت أعراض فيروس كوفيد 19-على أحد
نسخة  25( 5سبتمبر )2020

البدء
هل تظهر على طفلك أي أعراض لفيروس
كوفيد 19؟ )ارتفاع بدرجة الحرارة أو سعال جديد
مستمر أو فقد أو تغير في حاسة التذوق أو الشم)؟

ال

هل تظهر على أي من أفراد أسرتك أعراض
فيروس كوفيد19-؟ (ارتفاع الحرارة أو سعال
جديد مستمر أو فقد أو تغير في حاسة التذوق أو
أو الشم)؟

نعم

نعم

ال ينبغي على طفلك الذهاب إلى المدرسة ،والبد من البقاء
بالمنزل لمدة  10أيام على األقل.

ال ينبغي لطفلك حضور المدرسة ،والبد من البقاء بالمنزل لمدة 14
يو ًما على األقل.

يتوجب عليك:
إبالغ المدرسة

الترتيب إلجراء اختبار كوفيد 19-لطفلك في أقرب وقت

ممكن عبر موقع اختبارات خدمات الصحة الوطنية أو
باالتصال على 119
إذا كنت تشعرين بالقلق بشأن األعراض أو بحاجة للمشورة،

اتصلي على 111
تأكدي أن تبقى جميع أفراد األسرة بالمنزل وأن يتبعوا

اإلرشادات الخاصة باألسر المصابة بفيروس كورونا.
إذا لم تتوصلي إلى إجراء اختبار كوفيد 19-يتعين على

طفلك إكمال  10أيام من العزل
الرجاء عدم السعي للحصول على رسالة من طبيببك من

أجل عودة الطفل إلى المدرسة ألنه ال يستطيع استثناء
كوفيد 19-دون اختبار وليس لديه طريقة آخرى إلجراء
فحص كوفيد 19-لطفلك

يتوجب عليك:
إبالغ المدرسة

رتبي حضور الشخص الذي لديه األعراض إلجراء اختبار

كوفيد 19-في أقرب وقت ممكن عبر موقع اختبارات خدمات
الصحة الوطنية أو باالتصال على 119
إذا كنت تشعرين بالقلق بشأن األعراض أو بحاجة للمشورة،

اتصلي على 111
تأكدي بقاء جميع أفراد األسرة في المنزل واتباعهم اإلرشادات

الخاصة باألسر التي قد تكون مصابة بفيروس كورونا.
إذا لم يستطع أحد سكان البيت إجراء اختبار كوفيد ،19-يتعين

عل طفلك إكمال  14يو ًما من العزل

انتظري نتائج االختبار
)تستغرق عادة  2إلى  3أيام(

انتظري نتائج االختبار
)تستغرق عادة  2إلى  3أيام(

هل كانت نتيجة اختبار
طفلك إيجابية أم سلبية
لفيروس كوفيد19-؟

هل كانت نتيجة اختبار
أحد أفراد األسرة إيجابية
أم سلبية لفيروس
كوفيد19-؟

سلبي




يمكن ألفراد األسرة إنهاء عزلتهم
يجب إبالغ المدرسة في حالة كانت
نتيجة اختبار الطفل إيجابية

إذا كان طفلك يشعر بخير،
يمكنه الذهاب إلى المدرسة

ال

نعم

ال ينبغي لطفلك حضور المدرسة ،والبد من البقاء
بالمنزل لمدة  14يو ًما على األقل.
يتوجب عليك:
إبالغ المدرسة إن لم يكونوا على علم بذلك

التأكد من بقاء طفلك بالمنزل واتباع إرشادات

التواصل مع األشخاص المحتمل أو المؤكد
إصابتهم بفيروس كورونا والذين ال يعيشون مع
الشخص نفسه

هل ظهر على طفلك أي
من أعراض فيروس
كوفيد19-؟

ال

بعد  14يو ًما ،وفي حالة
شعور طفلك انه بخير،
يمكنه العودة إلى المدرسة

نعم

ما يزال على طفلك البقاء بالمنزل ،وعليك
العودة لبداية هذا المخطط

إذا كان طفلك يشعر بخير ،يمكنه العودة
إلى المدرسة

إيجابي

ال

هل ُ
طلب من طفلك أن يعزل نفسه من قبل
قسم الفحص والتتبع الخاص بخدمات
الصحة الوطنية بسبب تواصله عن كثب مع
شخص ما كانت نتائجه إيجابية لفيروس
كوفيد19-؟

إيجابي

نعم
ما يزال على طفلك البقاء في المنزل حتى يشعر أنه بخير وحتى مرور
على األقل  10أيام منذ بدء ظهور األعراض عليه.
يتوجب عليك:
إبالغ المدرسة

استمرار التأكد من بقاء كل أفراد األسرة بالمنزل وأن يتبعوا

اإلرشادات الخاصة باألسر التي قد تكون مصابة بفيروس كورونا.
سوف يتواصل معك قسم الفحص والتتبع بخدمات الصحة الوطنية

وسيطلب منك تقديم بيانات أي شخص تواصل معه طفلك عن كثب.

بعد  10أيام ،إذا كان طفلك يشعر بأنه بخير ،يمكنه
العودة إلى المدرسة

ال يزال على طفلك البقاء بالمنزل لمدة  14يو ًما على األقل منذ
بدء ظهور األعراض على أحد أفراد األسرة.
يتوجب عليك:
إبالغ المدرسة

استمرار التأكد من بقاء كل أفراد األسرة بالمنزل وأن

يتبعوا اإلرشادات الخاصة باألسر التي قد تكون مصابة
بفيروس كورونا.
سوف يتواصل معك قسم الفحص والتتبع بخدمات الصحة

الوطنية وسيطلب منك تقديم بيانات أي شخص تواصل عن
كثب مع أحد أفراد أسرتك.

هل شعر طفلك بأي
أعراض لفيروس
كوفيد19-؟

ال

بعد  14يو ًما ،وفي حالة
شعور طفلك أنه بخير،
يمكنه العودة إلى المدرسة

