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 المبادئ التوجیھیة المحدثة للحد من خطر العدوى
 

اآلن حتى األطفال الذین ال تظھر علیھم  تقول ھیئة الصحة العامة
األعراض، یجب علیھم البقاء في المنزل من مرحلة ما قبل 

المدرسة، ومرحلة المدرسة إذا كان ھناك شخص ما في المنزل 
 .۱۹یالحظ علیھ أعراض كوفید ـ 

لذلك قامت بلدیة سلفسبوري بتحدیث المبادئ التوجیھیة لمرحلة 
 ترفیھ.الروضة والمدارس  ومراكز ال

سنوقف معا انتشار فیروس كورونا. شكرا على كل ما تعملونھ  
 یساھم في ذلك.

 
 تغییر في التوصیات

في ضغوط كبیرة على األنشطة المدرسیة، التي عملت  ۱۹تسبب وباء كوفید ـ
 بجد لتكییف أنشطتھا للحد من مخاطر انتشار العدوى.
مما یعني أن حتى األطفال  ھیئة الصحة العامة أجرت اآلن تغییرا في توصیاتھا،

الذین ال تظھر علیھم األعراض في الروضة و المدرسة األساسیة، یجب أن یبقوا 
 .۱۹في المنزل إذا لوحظ أحد أفراد األسرة لدیھ كوفید ـ 

 تنطبق ھذه التوصیة بالفعل على الطالب في المدرسة الثانویة.
 

 عدوى منخفضة من األطفال
أكید على أن األطفال لدیھم عدوى منخفضة، و ھیئة الصحة العامة ترید الت

 أعراض خفیفة بشكل عام، ولیسوا قوة دافعة في انتشار العدوى.
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كما أن الموظفین في الروضة و المدرسة األساسیة لیس عندھم مخاطر أعلى 
 مقارنة التشخیص مع المھن األخرى. ۱۹بكوفید ـ 

 

القواعد اإلرشادیة لمرحلة المدرسة األساسیة 
 حلة التمھیدیة وأوقات الترفیھ والمر

لتقلیل خطر العدوى یجب على األطفال، الطالب و الموظفین  ●
 .۱۹البقاء في المنزل إذا ظھرت علیھم أعراض كوفید ـ 

وھذا ینطبق على كل من األعراض الخفیفة مثل ألم في الحلق، زكام، الغثیان 
ل، والصداع، ولكن أیضا أعراض أخرى مثل آالم العضالت والمفاص

 والحمى والسعال وصعوبة  
 التنفس.

إذا مرض طفل أو طالب أثناء الیوم المدرسي، یجب على الطالب  ●
 الذھاب إلى البیت في أقرب وقت ممكن.

یتصل الموظفون مع ولي أمر الطالب و یقیمون الوضع عن إمكانیة عودة 
 الطالب إلى

 .الطلبالبیت بمفرده أو اإلنتظار في غرفة فردیة حتى یصل ولي أمر  
یجب على األطفال والطالب البقاء في المنزل ماداموا یشعرون  ●

بالمرض، ویجب أن یكونوا أصحاء لمدة یومین على األقل قبل العودة 
 إلى المدرسة.

یمكن لألطفال والطالب العودة إلى المدرسة حتى لو كانت لدیھم 
أعراض خفیفة مثل السعال الجاف أو سیالن األنف الخفیف بعد مرور 
سبعة أیام من مرضھم، وإذا كانوا بدون أعراض لمدة یومین على 

 األقل ویشعرون بأنھم تعافوا.
الموظفون في الروضة و المدرسة لھم األولویة في تفسیر ما إذا كان 

 األطفال أو الطالب علیھم البقاء في النشاطات أم ال.
یمكن لألطفال في الروضة أن یكونوا إذا كان عندھم أعراض  ●

وخفیفة،مثل السعال أو سیالن األنف بسبب األنشطة مؤقتة 
 الخارجیة.

یجب على األطفال والطالب الذین عندھم أفراد من عائالتھم  ●
البقاء في البیت من مرحلة  ۱۹مصابین بفیروس كوفید ـ 

المدرسة التمھیدیة والمدرسة األساسیة. قواعد السلوك من 
ة إلى النشاط. الرعایة تحدد متى یمكن لألطفال والطالب العود
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عموما بإجراء تقییم األطفال الذین  Blekingeتقوم مقاطعة 
یجب أن  ۱۹یعیشون مع شخص مصاب بفیروس كوفید ــ 

 یبقوا في المنزل لمدة سبعة أیام وأن یتجنبوا مقابلة اآلخرین. 
ھذا ینطبق حتى لو كان الطفل بدون أعراض. یتم حساب األیام  ●

 الشخص فحص اإلختبار. السبعة من الیوم الذي ترك فیھ
األطفال والطالب الذین لدیھم أفرادا من عائالتھم مرضى ولم  ●

یمكنھم الذھاب إلى  ۱۹یتم تأكید اإلصابة بفیروس كوفید ـ 
الروضة والمدرسة ودار رعایة األطفال كالمعتاد. تقوم بلدیة 

سلفسبوري بتقییم األطفال األصغر سنا أنھ ال یمكن ترك النشاط  
ل مع اآلخرین. لذلك من المھم أن یقوم األوصیاء دون االتصا

باالتصال وإجراء حوار مع الروضة، المدرسة ودار رعایة 
أطفال  على الرغم من المرض یختار ترك األطفال أو 

 اصطحابھم.
في المنزل الذي یكون فیھ شخص مریض من المھم جدا أن  ●

 نكون أكثر انتباھا لألعراض لآلخرین الذین في المنزل.
 ار األطفال وأخذھم سوف یتم في الخارج قدر اإلمكان.إحض ●
 اعتیادي تبلیغ الروضة أو المدرسة عن طفلك المریض.  ●
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