أعراض المرض:
هل يسمح لطفل بالذهاب إلى الحضانة /دار الرعاية النهارية؟
في حالة ظهور أعراض المرض على طفل ،يجب أن يقوم ولي األمر على وجه السرعة بإبالغ دار الرعاية اليومية بمرض الطفل أو باألحرى
بإبالغ الموظف المختص بالرعاية اليومية لألطفال .وسنقوم معا ً باتخاذ اإلجراءات التالية لهذا األمر ،وسوف يحصل الوالدان من مركز الرعاية اليومية
لألطفال وتحديداً من الموظف المختص بالرعاية اليومية لألطفال ،سوف يحصلون منه على المعلومات المتعلقة بالضوابط المتبعة عند عودة طفلهم مرة أخرى إلى
الحضانة .ويقع على عاتق الوالدين وكذلك على دار الرعاية اليومية حماية جميع األطفال وكذلك العاملين بالحضانة من اإلصابة بأية عدوى .وعند اإلصابة بالزكام الخفيف
أو السعال العرضي أو حكة في الحلق أو حشرجة في الصوت ،فإنه يُنصح ،بل ويُفضل بإجراء فحص تفاعل البولوميرز المتسلسل والمعروف باسم )(PCR-Test
أو باألحرى توضيح األمر عن طريق البديل وهو الفحص السريع الخاص بمرض الكوفيد ،وذلك في حالة ظهور أعراض ال يمكن تفسيرها بمرض سابق.

تظهر األعراض التالية ...

في حالة ...
•احتكاك معروف مسبقا ً
مع حالة كورونا مؤكدة
•نتيجة إيجابية لفحص
سريع أو ذاتي

على األقل ظهور واحدة من هذه األعراض المرضية
التالية بحدة:
•حمى تزيد درجة حرارتها عن 38,0°C
الشعور بالمرض بشكل عام
•سعال جاف (أكثر من المعتاد)
•آالم مستمرة وشديدة في البطن مصحوبة أو غير
مصحوبة بإسهال أو بقيء
•خلل واضطراب في حاستي الشم والتذوق أو ف
واحدة منهما
(حتى وإن كانت نتيجة الفحص سلبية)

•ظواهر بداية مرض،
على سبيل المثال آالم في
الحلق وصداع وآالم في
األطراف

•أعراض مرض مزمن

(حتى وإن كانت نتيجة
الفحص سلبية)

عدم السماح بالذهاب إلى الحضانة أو إلى مركز الرعاية اليومية لألطفال
يـُـنصح بتوضيح األمر طبيا.
وال يتم هذا إال من خالل تسجيل مسبق
يقرر الطبيب أو الطبيبة بإجراء فحص تفاعل البولوميرز
المتسلسل) (PCR-Testمن عدمه.

نعم

ال

فحص تفاعل البولوميرز المتسلسل ):(PCR-Test

البقاء في البيت حتى ظهور النتيجة!

نتيجة إيجابية

نتيجة سلبية

عزل

مراعات تعليمات مكتب الصحة!

نتيجة سلبية
ولكن هناك مرض آخر

االنتظار حتى التعافي

على األقل  48ساعة بدون ظهور أعراض؟
ليس من الضروري إثبات نتيجة سلبية للفحص وال تقديم شهادة مرضية.

السماح بالذهاب إلى الحضانة أو إلى مركز الرعاية اليومية لألطفال
اصدار2021/04/26 :

•الزكام الخفيف أو
السعال العرضي أو
حكة في الحلق أو حشرة
في الصوت

