
يمكن لطفلك الذهاب إلى رياضة األطفال

السعال الشديد إذا لم يكن بسبب مرض مزمن، على سبيل المثال الربو
و/أو

الحمى فوق 38.5 درجة مئوية 

م  سيالن األنف و/أو أل
في الحلق مع/بدون 

سعال خفيف

يجب بقاء طفلك في المنزل
يجب إبالغ مدرس الفصل!

خالف ذلك الطفل بخير الطفل ليس بحالة جيدةوإال فإن الطفل بخير

هل هناك تحسن ملحوظ خالل ثالثة أيام؟

 هل طفلك خالي من الحمى لمدة
24 ساعة على األقل؟

بعد انتهاء فترة العزل

ا لخطة تتبع إنتقال العدوى، ًق خطوات أخرى وف
الرعاية من قبل الطبيب المعالج. يجب بقاء

الطفل في المنزل

ما بين إجراء الفحص واإلبالغ عن نتيجته
اً الذهاب إلى المدرسة! ات يمنع منعاً ب

نتيجة الفحص

عند القيام بفحص

ال

نعم

نعم

إيجابية

سلية

هل هناك أعراض أخرى؟
– مشاكل في الجهاز الهضمي

– صداع
م في األطراف – أل

– فقدان حاسة التذوق والشم

اتصل بطبيب طفلك. يقرر الطبيب كيفية
التعامل مع الحالة، إن كان يجب إجراء

فحص أو إن كانت حالة الطفل تسمح
الذهاب إلى المدرسة مجددا ب

ال

نعم

نعم

  اعتبارًا من 15 أكتوبر    

 بالتعاون مع 
المكتب االتحادي 

للصحة

)DVK( ورقة تعليمات لمؤتمر المدارس االبتدائية السويسرية الناطقة باأللمانية

 إجراءات التعامل عند ظهور أعراض المرض ونزالت البرد لدى األطفال 
* )  Hو  H الدورة(

سارية المفعول حلى مارس/آذار  مالحظات وتوصيات لآلباء   

00
65
31

Arabisch/Arabe

يجب الخضوع لالختبار في حالة ... 
−  االتصال الوثيق )مخاطر العدوى( بشخص فوق 6 سنوات ظهرت عليه األعراض 

−  االتصال الوثيق )مخاطر العدوى( بشخص ـ بغض النظر عن عمره ـ كانت نتيجة اختباره إيجابية 
−  ظهور على األقل أحد األعراض التي تم تمييزها باللون األحمر بدون اتصال وثيق مسبق )ظهور أعراض لمرض مزمن سابقة معرفته ال تؤخذ بعين االعتبار(.
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متى يجب أن يبقى طفلك في البيت؟

بالغين. ويعني  بالنسبة لألطفال والمراهقين في المدارس االبتدائية والثانوية )الدورة   3 إلى  11( تنطبق المعايير السريرية نفسها مثل ال
ذلك: 

إذا ظهرت أعراض المرض أو أعراض نزالت البرد المتطابقة مع كوفيد-  19 يجب أن يبقى الطفل أو المراهق/المراهقة في البيت 
ويقوم الطبيب بفحصه.

)DVK( ورقة تعليمات لمؤتمر المدارس االبتدائية السويسرية الناطقة باأللمانية

إجراءات التعامل عند ظهور أعراض المرض ونزالت البرد لدى األطفال   
*)1 Hإلى   H والمراهقين في المدارس االبتدائية والثانوية )الدورة

مالحظات وتوصيات لآلباء 
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المكتب االتحادي 

للصحة
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← إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فيجب أن يتم عزله. 
بية، فيجب أن يبقى الطفل أو المراهق/المراهقة في البيت حتى مرور 24 ساعة دون أعراضحمى. يمكنه  ← إذا كانت نتيجة االختبار سل

الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى عندما يشعر بصحة وهو في حالة عامة جيدة.

ثانوية.  لمدارس االبتدائية وال نتيجة إلجراءات التعامل البسيطة هذه ال توجد ضرورة لخطة عمل منفصلة ل

 HarmoS ابة *حسب كت

24


