
...طفلي مريٌض بشدة ويعاني من ...يعاني طفلي من 

في حالةالتعامل مع األعراض المرضية

أعداد الُمصابينارتفاع
(01.10.2020من الُمخطط الصادر بتاريخ بدلً 26.10.2020يسري اعتباًرا من يوم )

أو المدرسة؟( KiTa)هل يُسَمح لطفلي بالذهاب إلى روضة األطفال 

أو ألم في الحلق/وجاف سعال
مرض مزمنليس بسبب)

(الربو: معروف مثل

.إجراء فحص فيروس كوروناالطبيبة /الطبيبت /قرر
ن إجراء يُوصى بعدم الذهاب إلى الروضة أو المدرسة في الفترة بي)

رة بالذهاب إلى فراد األسأيُسَمح لباقيالفحص ومعرفة النتيجة؛ بينما

.(العمل، ما لم يوَص بخالف ذلك/المدرسة/الروضة

صفحيتقرر إجراء لم

سلبية تيجة الفحص ن

ةإيجابينتيجة الفحص 

.يجب أن يبقى طفلك في المنزل ألن نتيجة الفحص إيجابية
.يرجى اتباع تعليمات مكتب الصحة المختص

إنهاء الحجر الصحي

يبقى طفلي في المنزل لمدة

.تحت المالحظةساعة 24

تحسنت حالته الصحية العامة ولم تظهر عليه

أخرى؟مرضيةأي أعراض

هل يحتاج طفلك إلى طبيب؟

(.Kinderarzt/in)طبيبة األطفال /أو طبيب( Hausarzt/in)طبيبة األسرة /مع طبيبتليفونيًاتواصل )

.(117116يُرجى التصال بخدمة الطوارئ  على رقم طبيبة األسرة أو األطفال ف/تصال بطبيبإذا لم تتمكن من الف

دد .طبيبة األسرة أو األطفال/التالية بالتشاور مع طبيباإلجراءات سوف تُحَّ

أو التذوق/فقدان حاسة الشم و

(باحتقان األنفغير مصحوب)

ابدءً )ارتفاع درجة الحرارة 
درجة مئوية؛ يُرجى 38من 

الحرارة جيًدا قياس درجة
ألم فيأو/و(كاف  وبقدر  

العضالت واألطراف

نف سيالن األ/باألنفبسيطاحتقان 

سعال خفيف /حكة في الحلق/

نحنحة طاردة للبلغم/أحيانًا

(  خفيفةأعراض )

نعم

ل

ل

نعم

نعم

نعم

نعم

(على األقلاألعراض المذكورة أعالهأحد يعاني من )

يرجى إبالغ روضة األطفال أو المدرسة التي يذهب إليها طفلك فور ظهور أعراض شديدة عليه، أما إذا ظهرت على طفلك أعراض شديدة في 

.المدرسة مسؤولة عن إبالغك بهذا األمر/المدرسة، فإن الروضة/الروضة

.رسةالمد/مشترك يقع على عاتق كل  من الوالدين والروضةالعدوي واجٌب وكذلك عائالتهم من والموظفين نرجو أن تتذكروا أن حماية جميع األطفال 

المدرسة وفقًا/الذهاب إلى الروضة

لتعليمات مكتب الصحة

.المدرسة مرة أخرى/يُسمح لطفلي بالذهاب إلى الروضة

من أجل سلبيةأن نتيجة فحص الفيروس تثبتطبية أو شهادةل يشترط إحضار شهادة

.السماح للطفل بالذهاب مرة أخرى إلى المؤسسة التعليمية

:وتسري القاعدة التالية

.المدرسة/األصحاء الذهاب إلى الروضةوأخوات الطفل الُمصابألخوةيُسمح 


