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توصيات
أعراض مرضية :هل يسمح لطفلي ان يذهب للحضانة(الكيتا) او للمدرسة؟
طفلي مريض و مصاب ب......
سعال ناشف /وجع في
الرقبة (ليست الناتجة بسبب
مرض مزمن معروف)

فقدان حاسة الشم و التذوق
(الغير ناتج
بسبب الزكام)

لدى طفلي الاعراض التالية
حمى (عندما تكون درجة
حرارة الجسم  38درجة يرجى
قياس الحرارة بصورة جيدة
وكافية)
او وجع في العضلات
او الاطراف

على الأقل احدى الاعراض السابقة ذكرها
نعم

زكام بسيط /سيلان الانف
/حكة في الحلق /سعال
خفيف أحيانا/مخط (بسيط)
عن طريق الحلق
لا يوجد سبب للإبعاد

ارغب في ان يفحص طفلي من قبل طبيب او طبيبة
(الرجاء الاتصال هاتفيا بطبيب العائلة او طبيب الأطفال
او الاتصال بالخدمات الطبية للحالات الطارئة تحت رقم الهاتف )116117
نعم

كلا

الطبيب\الطبيبة ي\تقرر القيام بفحص الكورونا
(لا يرسل الطفل الى الحضانة او المدرسة خلال مدة
الفحص حتى ظهور نتيجة الفحص)

لم يطلب الفحص

نعم
نعم

نتيجة الفحص سلبية
نتيجة الفحص ايجابية

كلا

نعم

سيبقى طفلي
في المنزل
تحت المراقبة
لمدة  ٢٤ساعة

نعم

حالة صحية جيدة و
مستقرة ولا توجد
اعراض مرضية
مستجدة

بسبب النتيجة الإيجابية للفحص يجب ان
يبقى طفلكم في المنزل
الرجاء اتباع تعليمات وارشادات دائرة الصحة
المعنية

نعم
اانهاء الحجر الصحي
يسمح لطفلي ان يذهب مجددا الى الحضانة او المدرسة!
بصورة عامة لا يحتاج السماح في إعادة القبول في أي مؤسسة الى وثيقة اثبات سلبية للفايروس او الى تقرير طبي بهذا الصدد
يتبع المبدأ الاتي :الاخوة والاخوات الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكنهم زيارة المدرسة او الكيتا من جديد

مهم :إذا استجدت اثناء المدرسة او الحضانة اعراض مرضية فيجب اتباع التالي
في حال وجود أي اعراض مرضية لدى طفلك الرجاء ابلاغ مركز الرعاية النهارية للأطفال او المدرسة المعنية بذلك مباشرة وبدون تأخير وذلك لأجل
تسجيل مرض ه واتخاذ الاجراءات اللازمة بعد ذلك .رجاءنا هو ان تضعوا دائما بالحسبان بان مسؤولية حماية جميع الاطفال والعاملين في المدرسة
وعوائلهم تقع على عاتق أولياء الامور والحضانة والمدرسة.
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