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 معلومات موجزة

  

  التعامل مع أعراض المرض أو البرد عند األطفال
  دور رياض األطفال والمدارس االبتدائية في

  إرشادات للوالدين والموظفين

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  متى يجب أن يبقى الطفل في المنزل؟

  األقل بشكٍل حاد:في حالة ظهور أحد األعراض اآلتية على 

  (فيما يتعلق باألمراض المزمنة المعروفة ذات األعراض المتشابهة، يوصى بشهادة طبية)

 سلبي

 رشح بسيط

 بدون أي

 أعراض مرضية أخرى

 يقرر الطبيب
 إجراء اختبار فيروس كورونا

 

 .PCRتم إجراء اختبار 

 
من المهم مالحظة اآلتي: ال يُسمح للطفل 

المنشأة خالل الفترة بين أخذ عينة بزيارة 
 االختبار واإلبالغ بالنتيجة.

 إيجابي

 ال يُسمح للطفل بزيارة المنشأة.

 تعليمات مديرية الصحة. يرجى مراعاة

 أيام من العزلة المنزلية 10أقرب وقت إلعادة القبول بعد 

 ساعة من الخلو من األعراض. 48 و

 يُسمح للطفل بزيارة المنشأة.

 الشهادة الطبية غير مطلوبة.

لم يتم إجراء اختبار 
PCR. 

 فقدان 
 التذوق حاسة الشم /

 السعال / التهاب 
 في الحلق

 درجة الحرارة
المرتفعة/الحمى من 

 درجة مئوية38.0°

 مشاكل في
 األمعاء / المعدة

 صداع

يجب عدم ظهور أي أعراض على الطفل وفي 
 ساعة على األقل. 48حالة عامة جيدة لمدة 

 

 ال يُسمح لطفلي بزيارة المنشأة.

 ال

 نعم

 هل يحتاج الطفل إلى طبيب؟
 بطبيب األسرة أو طبيب األطفال هاتفيًاإذا كان األمر كذلك، يجب على الوالدين االتصال 



  

  مدينة هامبورغ الحرة الهانزية

  هيئة الضمان االجتماعي

Billstraße 80  |20539 هامبورغ  

  040 428 37-0هاتف: 

    06/2021تاريخ اإلصدار: 

 

 معلومات موجزة

  

 

   التعامل مع أعراض المرض أو البرد عند األطفال
  رياض األطفال والمدارس االبتدائيةفي دور 

  إرشادات للوالدين والموظفين (انظر أعاله)

 

 

 

 

يستمر الوالدان بشكل أساسي في تقييم مسألة ما إذا كان الطفل مريًضا. إذا تم إحضار األطفال 
إلى المنشأة مع وضوح المرض عليهم أو أصيبوا بالمرض أثناء وقت تقديم الرعاية في المنشأة 

  للمنشأة ترتيب نقلهم.فيمكن 

  الواضح عليهم أنهم مرضى، األطفالتسري التعليمات التي كانت مطبقة قبل جائحة كورونا، وهي أن 
  ال ينبغي إحضارهم إلى المنشأة.

 

  التصرف في حالة ظهور أعراض

في عرض  ، فسيتم استبعادهم من المشاركة19إذا عانى األطفال من أحد األعراض اآلتية النموذجية لكوفيد 
  المدرسة/رعاية األطفال ويُحظر دخولهم:

  درجة مئوية)°38.0الحمى (من و ارتفاع درجة الحرارة   » 

  للوالدين: يرجى التأكد من التنفيذ الصحيح

  لقياس درجة الحرارة حسب

  الطريقة المتبعة ونوع الجهاز المستخدم للقياس.

  مرض مزمنظهر مؤخًرا وليس بسبب سعال و/أو التهاب في الحلق   » 

  صداع  » 

  ، مثل التقيؤ واإلسهالمشاكل في المعدة واألمعاء  » 

  فقدان حاسة الشم والتذوق  » 

 

اعتماًدا على ما يشعر به الطفل، يقرر الوالدان ما إذا كان يجب عليهم االتصال هاتفيًا بطبيب األسرة 
  طبيب األطفال. أو

وبالتالي فهو ليس معياًرا لالستبعاد ، 19يظل الرشح من غير األعراض النموذجية لمرض كوفيد 
  زيارة المنشأة. من

 
  فيما يتعلق باألمراض المزمنة المعروفة ذات األعراض المتشابهة، يوصى بشهادة طبية

 

  التصرف المتبع عند إعادة القبول في الرعاية في المدرسة االبتدائية وروضة األطفال

ساعة  48خالًيا من األعراض وفي حالة عامة جيدة لمدة يجب أن يكون الطفل  لم يتم االتصال بالطبيبإذا 
أثبتت القاعدة األساسية اآلتية فعاليتها  ساعة 48بعد هذه الـ  قبل السماح له بالعودة إلى المنشأة. على األقل

أة، ب إلى المنشللوالدين في هذا السياق: "إذا كانت الحالة الصحية التي عليها طفلي اليوم تتيح له الذها
  فيمكنه الذهاب إليها غًدا."

 

للكشف عن  SARSCoV-2، يقرر الطبيب المعالج إجراء اختبار المشورة الطبيةإذا طلب الوالدان 
ساعة على األقل بدون  48( ، تنطبق التعليمات المذكورة أعالهعدم إجراء اختبارفيروس كورونا. في حالة 

  ) أو التعليمات الفردية للطبيب إلعادة القبول.أعراض والعودة إلى حالته العامة الجيدة) 

 

  ، فسيبقى الطفل في المنزل حتى يتم اإلبالغ عن النتيجة.PCRإذا تم إجراء اختبار 

 

راض الخلو من األع إلعادة القبول:، تنطبق أيًضا المتطلبات المذكورة أعاله نتيجة االختبار سلبيةإذا كانت 
  أو التعليمات الفردية للطبيب. ساعة والعودة إلى حالته العامة الجيدة 48لمدة ال تقل عن 

 

عودة تقرر مديرية الصحة متى يُسمح للطفل بال ، يتم تطبيق القاعدة التالية:نتيجة االختبار إيجابيةإذا كانت 
ساعة  48. يجب أن يكون الطفل خاليًا من األعراض لمدة إلى المنشأة أو متى سينتهي الحجر الصحي

  أيام على األقل من ظهور األعراض عليه. 10على األقل وال يسمح له بالعودة إلى المرفق إال بعد مرور 

 

  القاعدة العامة: "الفحص المجاني" باستخدام اختبار المستضد السريع غير ممكن.

 

بول إلعادة الق وال يلزم أيًضا وجود شهادة طبيةفيروس كورونا ال يلزم وجود شهادة تثبت سلبية تحليل 
  لزيارة المنشاة.

  إرشادات أخرى 

بزيارة المنشأة دون قيود، بشرط أال يكونوا خاضعين للحجر الصحي بناًء  لألطفال األشقاء األصحاءيُسمح 
  على تعليمات من قبل مديرية الصحة.

 

مرة أخرى في حالة وجود سعال طفيف  لألطفال والمدرسة االبتدائيةزيارة مركز الرعاية النهارية يمكن 
أشهر إذا قدمت دليًال على  6يوًما وبحد أقصى  28بعد التعافي من اإلصابة بكورونا بعد مرور أكثر من 

  الشفاء.

 

  .بمديرية الصحة المختصةيجب دائًما إعطاء األولوية لمراعاة التعليمات واللوائح الخاصة 

 

التعديل في مدينة هامبورغ الحرة الهانزية. قد يصبح  2021يونيو  29هذه اللوائح بتاريخ تم إقرار 
  ضروريًا في أي وقت اعتماًدا على الوضع الوبائي أو المعارف العلمية الحديثة.

 

 


