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  في روضة األطفال  19-في حال وجود إصابة مؤكدة بكوفيد  معلومات وإرشادات ألولياء األمور  

 ملاذا أحصل على هذه املعلومات؟ 

د وجود إصابة بكوفيد
ّ
ليس من املؤكد أن يكون  و   وفي هذه الحالة قد يكون طفلك قد تعّرض للعدوى. في روضة األطفال التي يذهب إليها طفلك.  19-لقد تأك

صيب بالعدوى أو أنه سيمرض، ولكنك تحتاج إلى االطالع على املعلومات الواردة أدناه.
ُ
 طفلك قد أ

 ماذا علّي أن أفعل اآلن؟

 فيمكنه االستمرار بالذهاب إلى روضة األطفال. لطاملا لم تظهر األعراض على طفلك •

إلى املنزل والبقاء فيه حتى يتماثل للشفاء إضافة إلى يومين  ، حتى لو كانت خفيفة، يجب على الطفل الذهاب  في حال ظهور أعراض على طفلك •

وفي حال استمرار األعراض الخفيفة، مثل السعال   ب االحتكاك بأشخاص خارج املنزل.يجب على الطفل خالل هذه الفترة أن يتجنّ و  إضافيين.

 أيام على اإلصابة باملرض.  7خرى بعد مرور الجاف وسيالن األنف الخفيف، فيمكن للطفل العودة إلى روضة األطفال وإلى األنشطة األ 

 أو املستوصف العادي.  1177إذا كنت بحاجة إلى استشارة طبية، فاتصل بالرقم 

 ؟19-هل يجب على طفلي إجراء فحص كوفيد

 وأكثر من البالغين.
ً
 ما ُيصاب األطفال في سن الروضة بفترات زكام أكثر من األطفال األكبر سّنا

ً
 لألطفال  وقد يكون   غالبا

ً
 مزعجا

ً
أخذ عينات للفحص أمرا

 .19-ولذلك يوص ى بالدرجة األولى بأن يبقى األطفال الذين ُهم في سّن روضة األطفال في املنزل بدون أخذ عينات فحص كوفيد الصغار.

عاِلج، فيمكن في بعض الحاالت أن 
ُ
 عند تفش ّي  أما إذا تلّقيت تعليمات خاصة من ُمتعّقبي انتشار العدوى أو الطبيب امل

ً
، مثال

ً
يكون أخذ عينات الفحص ُمبررا

 املرض في روضة األطفال. 

 

 19-حقائق عن كوفيد

 كم تبلغ فترة حضانة املرض؟

، وعلى األرجح  14 – 2الفترة منذ اإلصابة بالعدوى وحتى ظهور املرض )فترة الحضانة( تتراوح ما بين 
ً
 أيام. 5يوما

 ما هي األعراض الشائعة؟ 

 ما  
ً
 مما تكون عند البالغين عند إصابتهم بكوفيدعادة

ّ
وال ُيصابون باملرض بنفس الشدة، كما أنه من املحتمل أنهم ال   .19-تكون األعراض عند األطفال أخف

 ينشرون العدوى بنفس القدر. 

)مثل: سيالن األنف والسعال وألم في الحلق( وفقدان حاستي  هي: ارتفاع درجة ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الزكام    19-األعراض الشائعة عند اإلصابة بكوفيد

 الشّم والذوق، والصداع وآالم العضالت ومتاعب في املعدة، وإسهاالت. 

 ؟19-كيف ينتشر كوفيد

حينئذ يمكن أن  و  فحينما يعطس شخص أو يسعل يتشكل في الهواء رذاذ ُمعٍد. عن طريق ما يسمى عدوى الرذاذ وعدوى التالُمس.  19-ينتشر فيروس كوفيد

. ُيصاب الشخص الواقف إلى جانبك بالعدوى.
ً
وإذا   وبعد أن يهبط الرذاذ على األسطح واألشياء، يمكن أن تنتقل العدوى من هناك، عن طريق األيدي غالبا

 المس الشخص عينيه أو أنفه بدون أن يغسل يديه، فمن املمكن أن يدخل فيروس إلى الجسم عن ذلك الطريق. 

 ئية عامةإجراءات وقا

 باملاء والصابون مرات عديدة •
ً
 اغسل يديك جيدا

 حافظ على مسافة مع اآلخرين  •

 اسُعْل واعطس في طية ذراعك •


