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إرشادات لﻶباء وأولياء اﻷمور والموظفين

بالنظر إلﻰ ﺣالة العدوى الﺣالية ،ينطبق ما يلي:
 ﻻ يُسمح لﻸطفال والشباب بزيارة المؤسسات )مراكز الرعاية النهارية أو المدرسة( ،ﺣﺗﻰ إذا كانوا يعانون من عدوى مصﺣوبة بأعراض
خفيفة فﺣسب )مثل سيﻼن اﻷنف الخفيف ،والسعال الخفيف  /العرضي( .فقط عندما ﺗكون الﺣالة العامة جيدة بعد مضي  24ساعة وﺣين ﻻ
ﺗظهر أي أعراض أخرى ،يمكن زيارة مركز الرعاية النهارية أو المدرسة مرة أخرى.
 إذا كان اﻷطفال والشباب يعانون من أعراض أكثر ﺣدة ،وخاصة اﻷعراض الﺗي ﺗصيب الجهاز الﺗنفسي و/أو اﻷنفلونزا )مثل الﺣمﻰ،
والسعال الجاف ،وفقدان ﺣاسة الشم أو الﺗذوق ،أو آﻻم المفاصل والعضﻼت( أو إذا اشﺗدت اﻷعراض الخفيفة الﺗي ظهرت في البداية ،علﻰ
الوالدين أن يقررا ما إذا كان من الضروري قصد المشورة الطبية .ويقرر الطبيب المعالج ضرورة إجراء اخﺗبار لفﺣص اﻹصابة بفيروس
سارس-كوفيد.2-
 وإذا ﺗم إجراء اﻻخﺗبار ،يجب أن يبقﻰ اﻷطفال والشباب في المنزل ﺣﺗﻰ ﺗظهر النﺗائج علﻰ اﻷقل.
 إذا جاءت نﺗيجة اﻻخﺗبار سلبية ،ﺗسري المﺗطلبات الخاصة بإعادة القبول كما هو موضح أعﻼه.
 إذا جائت نﺗيجة اﻻخﺗبار إيجابية ،فيجب مراعاة إرشادات وﺗعليمات مكﺗب الصﺣة .إذا بقي الطفل أو الشاب دون أي أعراض لمدة  48ساعة
علﻰ اﻷقل ،فيُمكنه أن يعود إلﻰ الﺣضانة أو المدرسة في موعد ﻻ يﺗجاوز  10أيام بعد ظهور اﻷعراض.
 وﻻ يلزم ﺗقديم إفادة بسلبية إصابﺗه بالفيروسات وﻻ يلزم كذلك ﺗقديم شهادة طبية ﻹعادة قبوله في المؤسسة.
 إذا كان أﺣد اﻷخوة أو أﺣد الوالدين علﻰ اﺗصال بﺣالة مؤكدة اﻹصابة بفيروس كوفيد ،19-فيجب علﻰ الشخص الذي اﺗصل به فقط ،وليس
أفراد اﻷسرة اﻵخرين ،البقاء في المنزل طالما أن الشخص الذي ﺗواصل معه لم ﺗظهر عليه أعراض المرض أو لم ﺗظهر نﺗيجة اخﺗباره
إيجابية.

ﺗم ﺗقديم هذه الﺗوصيات من قبل وزارة الشؤون اﻻجﺗماعية والعمل والصﺣة والديموغرافيا والوزارة اﻻﺗﺣادية بالﺗنسيق مع المركز الطبي بجامعة ماينز
والمجلس اﻹقليمي الﺗابع للرابطة المهنية ﻷطباء اﻷطفال.

ﺗﺣريرا في2020/12/03 :
ً

التعامل مع اﻷعراض المرضية  /أعراض نزلة البرد
اﻷطفال والشباب في حضانات ومدارس راينﻼند باﻻتينات
يسري ﺣﺗﻰ  ،2020/12/03يسﺗبدل المنشور الصادر في يوم  13أغسطس 2020

ﻻ يﺗم قبوله في الرعاية في الﺣضانة أو المدرسة في ﺣالة إصابﺗه بأعراض نزلة برد أو أي
أعراض مرضية

الزكام،
ﻻ ﺗوجد أعراض أخرى

 السعال )الذي ﻻ يكون بسبب مرض مزمن(

يبقﻰ الطفل في المنزل لمدة  24ساعة

 ارﺗفاع درجة الﺣرارة أو الﺣمﻰ
 سيﻼن اﻷنف المصﺣوب بالصداع و/أو الﺗهاب في الﺣلق ،وضعف الﺣالة العامة
 اضطراب ﺣاسة الشم و/أو الﺗذوق

بعد  24ساعة

بعد  24ساعة

اعراض إضافية

 ﻻ ﺗوجد
اعراض إضافية
 الﺣالة العامة
جيدة

ن

ﻻ

يقرر اﻵباء ما إذا كانت زيارة الطبيب ضرورية

العرض علﻰ الطبيب
)فقط بعد ﺗﺣديد موعد هاﺗفيًا!(

 24 ساعة
خالية من
اﻷعراض

يقرر الطبيب جدوى إجراء اخﺗبار لفيروس كوفيد19-
)ﻻ يسمح بالﺣضور إلﻰ الﺣضانة أو المدرسة ﺣﺗﻰ ﺗظهر نﺗيجة
اﻻخﺗبار(

في ﺣالة وجود نﺗيجة اخﺗبار إيجابية

 الﺣالة العامة
جيدة

نﺗيجة اﻻخﺗبار سليبة أو لم يُجرى اخﺗبار
نظرا لﻼسﺗبعاد السريري لﻺصابة
ً
بفيروس كوفيد19-

اتباع تعليمات مكتب الصحة!
السماح بالﺣضور مجددًا في أقرب وقت
ممكن بعد مضي  10أيام من العزل
المنزلي و 48ساعة من البقاء بصورة
خالية من اﻷعراض.

يُسمح للطفل بزيارة المنشأة المعنية مرة أخرى
)الشهادة الطبية غير مطلوبة في ذلك الصدد(
ﺗﺣريرا في2020/12/03 :
ً

قد يكون ﺗعديل اللوائح ضروريًا في أي وقت اعﺗمادًا علﻰ
وضع الوباء أو علﻰ المعرفة العلمية المكﺗسبة ﺣديثًا.

