
( فيروس كورونا)19-الوقاية من كوفيد

مقدمي الرعاية/ دليل سريع لآلباء 

1

/ العودة إلى المنشآت التعليمية اإلجراء الُمتبع...ماذا يحدث في حال 

منشآت رعاية األطفال 

معاناة طفلي من …

19-كوفيد* أعراض

(فيروس كورونا)

آت يجب منع الطفل من الحضور إلى المنش•

منشآت رعاية األطفال/ التعليمية 

إخضاع الطفل لالختبار•

ى إجراء عزل ذاتي لباقي أفراد األسرة حت•

ظهور نتيجة االختبار

/ إطالع مسؤولي المنشآت التعليمية •

بارمنشآت رعاية األطفال على نتائج االخت

عندما يعود اختبار الطفل ... 

سلبيًا مرة أخرى 

شريطة عدم إصابته بالحمى لمدة 

ساعة قبل العودة إلى المنشآت48

ال، منشآت رعاية األطف/ التعليمية 

وأن يتمتع بصحة جيدة

إيجابية تحليل …

طفلي الخاص 

19-بكوفيد

(فيروس كورونا)

آت يجب منع الطفل من الحضور إلى المنش•

منشآت رعاية األطفال/ التعليمية 

أيام على األقل 10عزل الطفل ذاتيًا لمدة •

عليه * من وقت بدء ظهور األعراض

أو من يوم االختبار عند عدم ظهور )

(أي أعراض

شآت من/ إطالع مسؤولي المنشآت التعليمية •

رعاية األطفال على نتائج االختبار 

إخضاع باقي أفراد األسرة للعزل الذاتي•

ه منذ اليوم األول الذي بدأ فيأيام10لمدة 

أو من يوم االختبار * )ظهور األعراض

حتى إذا -( عند عدم ظهور أي أعراض
يام ما كان اختبار شخص ما سلبيًا خالل األ

هذه10الـ 

أيام، بمجرد أن 10عقب مرور 

يشعر الطفل بالتحسن، وعدم 

ساعة 48إصابته بالحمى لمدة 

على األقل

يمكن للطفل العودة إلى المنشآت

ال منشآت رعاية األطف/ التعليمية 

أيام حتى إذا كان 10بعد مرور 

لشم يعاني من سعال أو فقدان لحاسة ا

قد تستمر هذه األعراض. التذوق/ 

.لعدة أسابيع بمجرد زوال العدوى

معاناة أحد أفراد …

األسرة من أعراض 

19-كوفيد

(*فيروس كورونا)

آت يجب منع الطفل من الحضور إلى المنش•

منشآت رعاية األطفال/ التعليمية 

إخضاع هذا الفرد الذي يعاني من •

األعراض لالختبار

جة عزل باقي أفراد األسرة حتى ظهور نتي•

االختبار

شآت من/ إطالع مسؤولي المنشآت التعليمية •

رعاية األطفال على نتائج االختبار

لبية عندما تأتي نتيجة االختبار س

لهذا الفرد، وعدم معاناة الطفل 

19-كوفيد* من أعراض

إيجابية أحد أفراد…

األسرة الختبار 

19-كوفيد

(فيروس كورونا)

يجب منع الطفل من الذهاب إلى أي منشآت•

إخضاع باقي أفراد األسرة للعزل الذاتي•

ه منذ اليوم األول الذي بدأ فيأيام 10لمدة 

أو من يوم االختبار * )ظهور األعراض

حتى إذا -( عند عدم ظهور أي أعراض
يام ما كان اختبار شخص ما سلبيًا خالل األ

هذه10الـ 

زل عندما يقضي الطفل في الع... 

، حتى إذا ما أيام10الذاتي 

خالل جاءت نتيجة االختبار سلبية

10األيام الـ 



/ العودة إلى المنشآت التعليمية اإلجراء الُمتبع...ماذا يحدث في حال 

منشآت رعاية األطفال

إفادة خدمة …

االختبار والتتبع

الوطني اإلنجليزي

بأن طفلي

لشخص مصاب " مخالط"

(فيروس كورونا)19-بكوفيد

آت يجب منع الطفل من الحضور إلى المنش•

منشآت رعاية األطفال/ التعليمية 

وفقًا لما )أيام 10يعزل الطفل نفسه لمدة •

ني أشارت به خدمة االختبار والتتبع الوط

حتى إذا ما جاءت نتيجة –(اإلنجليزي

10االختبار سلبية خالل تلك األيام الـ 

وع ال يحتاج باقي أفراد األسرة إلى الخض•

"  المخالطين"لعزل ذاتي، إال إذا كانوا من 

هم اآلخرين

زل عندما يقضي الطفل في الع... 

، حتى إذا ما أيام10الذاتي 

خالل جاءت نتيجة االختبار سلبية

10األيام الـ 

/  سفرنا نحن …

طفلي والخضوع 

للعزل الذاتي 

كجزء من فترة 

الحجر الصحي

عدم أخذ إجازة غير مصرح بها في •

وقت الدراسة

حي ضع في اعتبارك متطلبات الحجر الص•

ونصائح وزارة الخارجية وشؤون 

الكومنولث عند حجز السفر

/  ة تقديم معلومات إلى المنشآت التعليمي•

منشآت رعاية األطفال وفقًا لسياسة 

الحضور

العودة من إحدى الوجهات حيث يلزم الدخول في

:حجر صحي

آت يجب منع الطفل من الحضور إلى المنش•

منشآت رعاية األطفال/ التعليمية 

مدة أفراد األسرة لعزل ذاتي ليخضع جميع •

حتى إذا ما جاءت نتيجة -أيام 10

10االختبار سلبية خالل تلك األيام الـ 

عند اكتمال فترة الحجر ... 

للطفل، يوم 10الصحي البالغة 

حتى لو كانت نتيجة االختبار

10سلبية خالل تلك األيام الـ 

تلقي نصيحة …

/  من مصدر طبي 

رسمي بأن طفلي 

يجب أن يستأنف 

العزل

آت يجب منع الطفل من الحضور إلى المنش•

منشآت رعاية األطفال/ التعليمية 

ة التواصل مع المدرسة كما ورد في نصيح•

الفريق الرعوي/ مسؤول الحضور 

يجب عزل الطفل حتى يتم إبالغك بأن•

القيود قد تم رفعها وإيقاف العزل مرة 

أخرى

مية المنشآت التعليتخطركعندما 

/  أو منشآت رعاية األطفال

الوكاالت األخرى أنه قد تم رفع

ى القيود ويمكن لطفلك العودة إل

المكان مرة أخرى

عدم اليقين .... 

بشأن من يجب 

عليه الخضوع 

19-الختبار كوفيد

(فيروس كورونا)

ال يخضع لالختبار إال هؤالء األشخاص •

*ممن تظهر عليهم األعراض

ن أي ال يُنصح األشخاص الذين ال يعانون م•

أعراض بإجراء اختبار، حتى في حال إذا

ته لشخص كانت نتيج" مخالطين"ما كانوا 

إيجابية للفيروس

عند استيفاء الشروط ... 

المذكورة أعاله، على النحو 

المتوافق مع وضعك

.  ذوقتشمل األعراض واحدة على األقل من ارتفاع في درجة الحرارة؛ سعال مستمر جديد؛ فقدان أو حدوث تغير في حاسة الشم أو الت

مجانًا وذلك عبر الموقع اإللكتروني19-عند ظهور أعراض على أي شخص في منزلك، بادر بحجز إجراء اختبار فيروس كوفيد

nhs.uk/coronavirus 119أو االتصال على

....للمزيد من المعلومات والدعم يمكنكم زيارة 
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