
 

المدارس ألطفال مئوية درجة 38 من وأقل الصغار لألطفال مئوية درجة 38.5 من أقل: يعني حمى وجود عدم *  

 

في حال كانت نتيجة الفحص 

 إيجابية:

يجب على مختبر الفحص إعالم 

فورا، و  المعني المكتب الصحي

عندها يصدر المكتب الصحي 

منع من زيارة المنشآت و الحجر 

 .لصحي اإلجباريا

 المدرسة إلى الذهاب لطفلي يمكن هل: البرد أعراض 

 ؟الحضانةو

 ىإل ارسالهم يجب ال ، واضح بشكل المصابين األطفال فإن ، كورونا وباء قبل الحال كان كما

 الوالدين مهام من هو ال أم مريضا   الطفل كان إذا فيما تقييم و. الحضانة أو المدرسة

 مراعاتها يجب التي المعلومات مجموعة تجدون هنا

 

 :عندما المرض أعراض يحمل الطفل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رشح خفيف

 ال يوجد حرارة 

 كامز 

 ضيق بدون سعال 

 ال، أزيز الو  تنفس

 في انسداد يوجد

 التنفسي الجهاز

  مرض مزمن

معروف مثل 

 الحساسية أو الربو

 

 :عدوى

 واضحة عوارض مع بالعدوى اإلصابة

 سعال،: المثال سبيل علىض )للمر

 مرتفعة، حرارة الحلق، في وجع

 ال لكن و ،(انهاك إسهال، اسفراغ،

 المصابين أحد مع مؤكد اتصال يوجد

 .بالكورونا

 

 COVID-19 لـ المحتملة األعراض
 /حمىحرارة مرتفعة * 

 جاف سعال •
 التنفس صعوبة •
 لحاستي التذوق و الشم. مؤقت فقدان •

 

هنا ال بد من االمتناع عن الذهاب إلى المدرسة/ 

تصال فورا بالطبيبالحضانةو ينصح باال  

هنا على الطفل أن يالزم المنزل 

 48مرور  حتى يتعافى. و بعد

على اختفاء كل أعراض  ساعة

و الشعور بالتعافي  المرض

ا بزيارة له مجدد يسمح التام

 الحضانة أو المدرسة

في حال أصبحت 

الحالة أسوأ أنها 

لم تتحسن بمرور 

الوقت ، ينصح 

بشدة بزيارة 

 الطبيب

 .ص كورونا للطفلحيقرر إجراء فالطبيب  أوالطبيبة 

في  الذهاب الى المدرسة أو الحضانةتماما )يمنع 

  الفترة ما بين إجراء الفحص و ظهور النتيجة(

 ضانة أو المدرسةالذهاب إلى الح

هنا يسمح بمعاودة الذهاب الى المدرسة 

أو الحضانة بدون الحاجة الى تقرير 

 فحص كوروناإجراء طبي أو 

 نتيجة الفحص سلبية:في حال كانت 

عند زوال أعراض الحمى و تحسن 

كل األعراض السريرية األخرى 

هاب الى الحضانة 1يسمح بمعاودة ال

  او المدرسة


