التعامل مع فيروس كوفيد( 19-كورونا المستجد) لدى األطفال في سن المدرسة
إجراءات موصى بها للوالدين/مقدمي الرعاية
إذا كان طفلك يعاني من أي من أعراض فيروس كورونا :ارتفاع في درجة الحرارة ،وسعال جديد ومستمر ،وفقدان أو تغير في حاستي التذوق أو الشم؛ فال ترسله إلى
المدرسة

إذا كان هناك أكثر من حالة في فصل
واحد أو مجموعة واحدة

يجب أن يبقى أي طفل تم التأكد من
إصابته بفيروس كوفيد 19-في المنزل
لمدة  10أيام .وسيتعين على كل فرد في
األسرة البقاء في المنزل لمدة  14يو ًما.

ستجري المدرسة اتصاالً هاتفيًا بفريق
حماية الصحة التابع لألخصائية
االجتماعية والذي سيجري تقييم مخاطر
سريع لتحديد الحاالت التي كانت مخالطة
لطفلك.

سيتعين على أي شخص تظهر عليه
األعراض إجراء اختبار.
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سيتعين على أي شخص يتم تحديده على
أنه كان مخال ً
طا وثيقًا لحاالت من المؤكد
إصابتها بالفيروس البقاء في المنزل لمدة
 14يو ًما.

وقد يستدعي هذا إرسال طالب فصول أو
مجموعات العام جميعهم إلى المنزل
للبقاء لمدة  14يو ًما.

إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية
إذا لم يكن
طفلك متواج ًدا
في المدرسة
خالل الفترة
التي كان فيها
ناقالً للعدوى،
فلن تحتاج
المدرسة إلى
اتخاذ أي
إجراء آخر.

يجب عليك إخطار المدرسة بنتيجة
االختبار اإليجابية.

سيتعين على طفلك البقاء في المنزل لمدة
 10أيام .وسيتعين على جميع أفراد
األسرة اآلخرين البقاء في المنزل لمدة
 14يو ًما.

ستجري المدرسة اتصاالً هاتفيًا بفريق
حماية الصحة التابع لألخصائية
االجتماعية والذي سيجري تقييم مخاطر
بشأن األشخاص الذين كانوا مخالطين
ضا البقاء
لطفلك والذين قد يتعين عليهم أي ً
في المنزل .ويمكن القيام بذلك أيضًا عن
طريق NHS Test and Trace
(خدمة إجراء االختبارات وتتبع
المخالطين التابعة لهيئة الخدمات الصحية
الوطنية ))(NHS

سيتم أيضًا االتصال بك عن طريق خدمة
 NHS Test and Traceوسيُطلب
منك إخبارهم بجميع األشخاص الذين
خالطوا طفلك. .

سيتعين على أي شخص يتم تحديده على
أنه كان مخال ً
طا وثيقًا البقاء في المنزل
لمدة  14يو ًما .ستتم مساعدتك لتحديد أي
مخالط وثيق.

إذا ظهرت على طفلك أعراض
فيروس كورونا

إذا كان طفلك متواجدًا في المدرسة،
فسيتم أخذه إلى غرفة منفصلة بعيدًا
عن اآلخرين ،وسيُطلب منك
اصطحابه إلى المنزل*.

يجب أن يبقى طفلك في المنزل لمدة
 10أيام من تاريخ إصابته بالمرض.

استخدم بوابة  NHS111المتاحة
عبر اإلنترنت أو اتصل بالرقم 119
لطلب إجراء اختبار لطفلك.

كما يجب أيضًا على جميع أفراد
أسرتك البقاء في المنزل لمدة 14
يو ًما.

لن تتخذ المدرسة أي إجراء آخر حتى
تتم معرفة نتيجة االختبار .من
المفترض أن تستغرق معرفة النتيجة
ما بين  48-24ساعة.

نتيجة االختبار؟

النتائج السلبية لفيروس كوفيد19-
ستُعقد اجتماعات منتظمة بين المدرسة،
والصحة العامة ،والسلطة المحلية لتقييم
الوضع وتقديم المشورة عما إذا كانت
هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

بمجرد أن ينتهي الجميع من فترة إقامتهم
في المنزل يمكنهم العودة إلى المدرسة.
وسيتعين على األطفال الذين كانت نتيجة
اختبارهم إيجابية البقاء لمدة  10أيام في
المنزل ،بينما سيتعين على أي شخص تم
تحديده على أنه كان مخال ً
طا وثيقًا البقاء
لمدة  14يو ًما.

قد تُرسل المدرسة األطفال اآلخرين ممن
هم في نفس الفصل أو مجموعة العام
التي يوجد بها طفلك إلى المنزل.

إذا كان طفلك بصحة جيدة ،يمكنه
العودة إلى المدرسة بمجرد أن
يكون قد مكث  10أيام في
المنزل.

وبمجرد أن يتعافى طفلك وال تظهر عليه
أي أعراض ،يمكنه العودة إلى المدرسة.
يمكن لبقية أفراد األسرة الخروج من
المنزل.

*يُرجى التحدث إلى المدرسة إذا كانت لديك أي مشكالت في
إحضار طفلك من المدرسة.

مزيد من المعلومات:
اإلرشاداتgov.uk/coronavirus :
االختبارnhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test :
أطفال وشباب مقاطعة سومرستhttps://www.cypsomersethealth.org/ :

