الغياب بسبب فيروس كورونا (كوفيد )19-
دليل سريع لآلباء  /مقدمي الرعاية
العودة إلى المدرسة...

اإلجراءات الالزمة

ماذا تفعل إذا ...

...عندما يعود اختبار الطفل سلبيًا شريطة
أن ال يكون لديه حمى لمدة  48ساعة قبل
العودة إلى المدرسة ،ويشعر بتحسن

•يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة

...طفلي يعاني من أعراض

•يجب أن يحصل الطفل على اختبار

كوفيد ( 19-فيروس كورونا)

•يعزل كامل المنزل عن نفسه أثناء انتظار
نتيجة االختبار
•إبالغ المدرسة على الفور بنتائج االختبار
 ...بعد  10أيام ،بمجرد أن يشعر الطفل
بالتحسن ،وال يكون لديه حمى لمدة 48
ساعة على األقل يمكنهم العودة إلى
المدرسة بعد  10أيام حتى إذا كان لديهم
سعال أو فقد حاسة الشم  /التذوق.
يمكن أن تستمر هذه األعراض لعدة أسابيع
بمجرد زوال العدوى.

 ...عندما يكون اختبار أفراد األسرة سلبيًا
وال يعاني الطفل من أعراض كوفيد 19-
(فيروس كورونا)*

• يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة
• يعزل الطفل نفسه لمدة  10أيام على األقل من
ظهور األعراض *

...اختبارات طفلي إيجابية
كوفيد ( 19-فيروس كورونا)

(أو من يوم االختبار إذا لم تكن هناك أعراض)
• إبالغ المدرسة على الفور بنتائج االختبار
• العزلة الذاتية لألسرة بأكملها لمدة  14يو ًما من
اليوم الذي بدأت فيه األعراض * (أو من يوم
االختبار إذا لم تظهر أي أعراض)  -حتى إذا
كان اختبار الشخص سلبيًا خالل تلك األيام الـ
14

• يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة
• يجب أن يخضع أفراد األسرة المصابون
بأعراض للفحص

...يعاني أحد أفراد أسرتي من أعراض كوفيد -
( 19فيروس كورونا)

• يعزل كامل المنزل عن نفسه أثناء انتظار
نتيجة االختبار
• إبالغ المدرسة على الفور بنتائج االختبار
 ...عندما يكمل الطفل  14يو ًما من العزلة
الذاتية ،حتى لو كانت نتيجة اختباره سلبية
خالل  14يو ًما

• يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة
• العزلة الذاتية لألسرة بأكملها لمدة  14يو ًما من
اليوم الذي بدأت فيه األعراض * (أو من يوم
االختبار إذا لم تظهر أي أعراض)  -حتى إذا
كان اختبار الشخص سلبيًا خالل تلك األيام الـ
14

 ...ثبت إصابة شخص ما في منزلي بفيروس
كوفيد ( 19-فيروس كورونا)

تشمل األعراض واحدة على األقل من ارتفاع في درجة الحرارة؛ سعال مستمر جديد فقدان أو تغيير حاسة الشم أو التذوق .انظر أكثر في:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms

