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 معلومات موجزة

Arabischالعربیة/ 
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 معلومات للوالدین والموظفین في المدارس
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ھل الطفل في حاجة إلى
 زیارة طبیب/طبیبة: 

إذا كان الجواب بنعم، فإنھ یتعین على 
ة بطبیب/طبیب ھاتفیًاالوالدین االتصال 

 األسرة أو بطبیب/طبیبة األطفال.

 یبقى الطفل في المنزل

 ال

یقرر الطبیب/الطبیبة ما إذا كان من 
 الضروري

 كوروناإجراء اختبار فیروس 
  من المھم الحرص على عدم السماح

للطفل بزیارة المؤسسة المدرسیة في الفترة  
 ما بین إجراء االختبار وإبالغ النتیجة.

 …نتیجة االختبار 

 

 إیجابیة

 ینبغي أن یبقى طفلكم في المنزل!
 یرجى مراعاة

 تعلیمات 
 مصلحة الصحة. 

 ال

 متى یتعین على أحد األطفال المكوث في المنزل؟
 األعراض على األقلفي حالة وجود أحد ھذه 

 (ینبغي أن تكون جمیع األعراض حادة/األعراض التي ترافق مرًضا مزمنًا لیس لھا عالقة بالمرض):

 یمكن للطفل الذھاب إلى مؤسسة من جدید.
 لیس من الضروري تقدیم شھادة طبیة أو شھادة الخلو من الفیروس.

 نعم 

 یبقى طفلي
ساعة  48في المنزل  

 للمالحظة
 

 فقدان حاسة الشم أو الذوق
 إذا لم یكن ناتًجا عن الرشح

 

 سعال جاف/آالم في الحلق
غیر الناتجة عن مرض 

 مزمن، مثل الربو

 نعم 

 
 مئویة درجة 38,0حمى بدًءا من 

ینبغي أن یحرص الوالدان على 
 قیاس درجة الحرارة بشكل صحیح.

 
 

 

ال یعاني الطفل من أي حمى لیوم واحد على  
 األقل

 وھو في حالة صحیة جیدة 
 بالنسبة للوالدین من أجل التوجیھ:

كان من الممكن أن یذھب طفلي إلى المدرسة  
كان علیھا، لذلك  باألمس بالنظر إلى الحالة التي

 یمكنھ الذھاب الیوم مجدًدا.

 

 

 نعم 

 سلبیة

 بشكل دائمرشح واضح/سیالن األنف  
 (دون أعراض مرض إضافیة)

 

إذا ظھرت أعراض 
إضافیة، مثل الحمى 
 أو السعال أو غیرھا

ال توجد 
 أعراض
 

 نعم 

  

 

 نعم 
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 معلومات موجزة

 

 التعامل مع أعراض المرض والزكام لدى األطفال
 5بدًءا من الفصل في المدارس  

 معلومات للوالدین والموظفین

 

بعد الحجر فتضعنا جائحة كورونا جمیعنا أمام تحدیات جدیدة. 
 الصحي، نجد أنفسنا بعد فتح المدارس بین واجب حمایة كل

 المعنیین قدر اإلمكان، وفي نفس الوقت حق األطفال في  
 الحصول على التعلیم.

 
 ال یُسمح لألطفالكما كان الحال قبل جائحة كورونا،  
 الذین یظھر علیھم المرض بالذھاب إلى المدرسة. 

الوالدان ھما أیًضا من یقیّم مبدئیًا ما إذا كان الطفل مریضا أم ال. إذا 
جاء األطفال إلى المدرسة ویظھر علیھم المرض أو أصیبوا 

بالمرض أثناء أوقات الدراسة في المدرسة، فقد تطلب المدرسة 
 أخذھم.

 
 
 

 ظھور أعراضكیفیة التصرف في حالة 

األطفال إحدى ھذه األعراض الخاصة بفیروس  علىإذا ظھرت 
، فإنھ یتم إقصاؤھم من المشاركة في الحصة الدراسة 19كوفید 

 ومنعھم من الدخول:

 درجة مئویة) 38,0حمى (بدًءا من » 

 بالنسبة للوالدین: یرجى الحرص على قیاس درجة الحرارة
 والجھاز الذي یتمالطریقة  بشكل ملموس، وذلك حسب 
 القیاس بھ. 

 سعال جاف/آالم في الحلق» 

وأن ال یكون مرض مزمن ھو السبب، مثل  ،أي دون مخاط 
 الربو.

 فقدان حاسة الشم أو الذوق» 

یقرر الوالدان حسب حالة طفلھم ما إذا كان علیھم االتصال ھاتفیًا  
 بطبیب/طبیبة األسرة أو بطبیب/طبیبة األطفال.

الذین یعانون من سعال/رشح بسبب مرض مزمن في  یُسمح لألطفال
الجھاز التنفسي (مثل الربو، حمى القش) بالذھاب إلى المدرسة. 

 ینبغي تقدیم شھادة طبیة حول المرض للمدرسة.

 كیفیة التصرف في حالة السماح من جدید بالذھاب إلى المدرسة

ن م، فینبغي أن ال یعاني الطفل االتصال بأي طبیب/طبیبةإذا لم یتم 
 قبل أن الحمى لیوم واحد على األقل وأن یتمتع بحالة صحیة جیدة

یُسمح لھ بالذھاب إلى المدرسة من جدید. بالنسبة للوالدین، لقد أثبتت 
كان من الممكن أن „القاعدة األساسیة التالیة فعالیتھا بشكل جید: 
لة التي كان علیھا، لذلك یذھب طفلي إلى المدرسة الیوم بالنظر للحا

 “یمكنھ الذھاب غًدا مجدًدا.
 

، فإن الطبیبة/الطبیب المعالج یتخذ قراًرا استشارة طبیةإذا طلب الوالدان 
إذا وللكشف عن فیروس كورونا.  SARSCoV-2 فیروس بشأن اختبار 
(یوم واحد على ، تُطبق الشروط المذكورة أعاله أي اختبارلم یتم إجراء 

للسماح مجدًدا بزیارة  حمى والتمتع بحالة صحیة جیدة)األقل دون 
 المدرسة أو التعلیمات الشخصیة للطبیب/الطبیبة.

 
 إذا تم إجراء اختبار، یبقى األطفال في المنزل حتى التبلیغ بالنتیجة.

، تطبق الشروط المذكورة أعاله االختبار سلبیةإذا كانت نتیجة 
حد على األقل دون حمى یوم وا للسماح مجدًدا بزیارة المدرسة:

 أو التعلیمات الشخصیة للطبیب/الطبیبة. والتمتع بحالة صحیة جیدة
 

تتخذ مصلحة الصحة قراًرا بشأن  :نتیجة االختبار إیجابیةإذا كانت 
موعد عودة الطفل مجدًدا إلى المدرسة أو بشأن نھایة الحجر 

ساعة  48ینبغي أن ال تظھر على الطفل أي أعراض لمدة  الصحي.
أیام من بدایة  10على األقل ویسمح لھ بالعودة إلى المدرسة بعد 

 األعراض على أقرب تقدیر.
 

 عموًما:

تقدیم للسماح مجدًدا بالعودة إلى المدرسة، لیس من الضروري  
 .شھادة طبیةوال  شھادة الخلو من الفیروس

 معلومات إضافیة
الذھاب دون قیود  لإلخوة الذین یتمتعون بصحة جیدةیُسمح 

للمدرسة طالما أنھم غیر موضوعین تحت الحجر الصحي من قبل 
 مصلحة الصحة.

 
بل ق مصلحة الصحة المختصةینبغي دوًما احترام تعلیمات وقواعد  

 كل شيء.

في أي  تعدیالت على القواعدقد یكون من الضروري إدخال 
وقت، وذلك حسب الحالة الوبائیة أو االكتشافات العلمیة 
الحدیثة. وھي تعكس الوضع في مدینة ھامبورغ الحرة 

 24/08/2020الھانزیة بتاریخ 
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