
19كوفيد  :غياب (فيروس كورونا)

مقدمي الرعاية /دليل سريع لآلباء 

ماذا تفعل لو اإلجراءات الالزمة …العودة إلى المدرسة

طفلي مصاب بـ ...  COVID-19 
*األعراض (فيروس كورونا)

يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

يجب أن يحصل الطفل على اختبار• 

يعزل كامل المنزل عن نفسه أثناء • 

انتظار نتيجة االختبار
إبالغ المدرسة على الفور بنتائج • 

االختبار

شرط عندما يعود اختبار الطفل سلبيًا ب... 

48أن يكون الطفل خاليًا من الحمى لمدة 

ساعة قبل العودة إلى المدرسة ، وأن 
يشعر بصحة جيدة

نتائج اختبارات طفلي إيجابية لـ ... 
COVID-19 (فيروس كورونا)

يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

أيام على 10يعزل الطفل نفسه لمدة • 

أو من * )األقل من وقت بدء األعراض 

(يوم االختبار إذا لم تظهر أي أعراض
إبالغ المدرسة على الفور بنتائج • 

االختبار
14العزلة الذاتية لألسرة بأكملها لمدة • 

يوًما من اليوم الذي بدأت فيه األعراض 

أو من يوم االختبار إذا لم تظهر أي * )

حتى إذا كان اختبار شخص -( أعراض
14ما سلبيًا خالل تلك األيام الـ 

أيام ، بمجرد أن يشعر الطفل 10بعد ... 

ساعة 48بالتحسن ، وخاٍل من الحمى لمدة 

على األقل

أيام حتى 10يمكنهم العودة إلى المدرسة بعد 

/  لو كان لديهم سعال أو فقدان حاسة الشم 

يمكن أن تستمر هذه األعراض لعدة . التذوق

.أسابيع بمجرد زوال العدوى

*لديه أعراض شخص أعيش معه...  يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

يجب أن يخضع أفراد األسرة • 

المصابون بأعراض للفحص
يعزل كامل المنزل عن نفسه أثناء • 

انتظار نتيجة االختبار
إبالغ المدرسة على الفور بنتائج • 

االختبار

عندما يكون اختبار أفراد األسرة ... 

سلبيًا وال يعاني الطفل من أعراض 
COVID-19

ثبتت إصابة شخص ما في منزلي …

) COVID-19بفيروس  (فيروس كورونا

يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

14العزلة الذاتية لألسرة بأكملها لمدة • 

يوًما من اليوم الذي بدأت فيه األعراض 

أو من يوم االختبار إذا لم تظهر أي * )

حتى إذا كان اختبار شخص -( أعراض
14ما سلبيًا خالل تلك األيام الـ 

يوًما من 14عندما يكمل الطفل ... 

العزلة الذاتية ، حتى لو كانت نتيجة 
يوًما14اختباره سلبية خالل 

تشمل األعراض واحدة على األقل من ارتفاع في درجة الحرارة ؛ سعال مستمر جديد فقدان أو تغيير حاسة 
.الشم أو التذوق

:nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms انظر أكثر في
1



2

ماذا تفعل لو اإلجراءات الالزمة …العودة إلى المدرسة

تم التعرف على  NHSاختبار وتتبع …

طفليكان طفلي بالقرب من شخص مصاب 
Covidبـ  19

يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

وفقًا )يوًما 14يعزل الطفل نفسه لمدة • 

- (NHS Test and Traceلما نصحته 
ل حتى إذا كانت نتيجة االختبار سلبية خال

14تلك األيام الـ 
ال يحتاج باقي أفراد األسرة إلى العزلة • 

" على اتصال وثيق"الذاتية ، إال إذا كانوا 
أيًضا

يوًما من العزلة 14عندما يكمل الطفل ... 

لبية الذاتية ، حتى لو كانت نتيجة اختباره س
14خالل تلك األيام الـ 

لقد سافر طفلي واضطر إلى العزلة 
الذاتية كجزء من فترة الحجر الصحي

ال تأخذ إجازة غير مصرح بها في • 

الوقت المحدد
النظر في متطلبات الحجر الصحي • 

ونصائح وزارة الخارجية عند حجز السفر
توفير المعلومات للمدرسة حسب سياسة • 

الحضور

العودة من وجهة حيث يلزم الحجر 

:الصحي
يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

14يعزل كامل المنزل عن نفسه لمدة • 

بية حتى إذا كانت نتيجة االختبار سل-يوًما 
خالل تلك األيام األربعة عشر

عندما تنتهي فترة الحجر الصحي ... 

يوًما للطفل ، حتى لو كانت 14البالغة 

لـ نتيجة االختبار سلبية خالل تلك األيام ا
14

/ تلقينا نصيحة من مصدر طبي ... 
رسمي بأن طفلييجب أن يعزل

يجب أال يذهب الطفل إلى المدرسة• 

اتصل بالمدرسة كما نصح بها ضابط • 

الفريق الرعوي/ الحضور  •
م يجب أن يبقى الطفل في المنزل حتى يت

إبالغك برفع القيود

الوكاالت / عندما تعلمك المدرسة ... 

األخرى أنه يمكن لطفلك العودة إلى 
المدرسة مرة أخرى

لست متأكًدا من الذي يجب أن يخضع ... 
) COVID -19الختبار  (فيروس كورونا

يحتاج األشخاص المصابون باألعراض •

فقط إلى االختبار

ال يُنصح األشخاص الذين ليس لديهم 

أعراض بالخضوع لالختبار ، حتى لو 

كانوا على اتصال وثيق بشخص ثبتت 
إصابته بالفيروس

عند استيفاء الشروط المذكورة أعاله ، ... 
كتوافق مع وضعك

، احجز اختبار * إذا ظهرت أعراض على أي شخص في منزلك  COVID-19  مجانًا على

nhs.uk/coronavirus  مكال 119
gov.uk/backtoschoolلمزيد من المعلومات قم بزيارة 

19كوفيد  :غياب (فيروس كورونا)

مقدمي الرعاية /دليل سريع لآلباء 


