
   داربي الشئ الصحيح من اجللنعمل معا" 

 )فيروس الكورونا(  ١٩بسبب الكوفيد  الغياب

 - :الراعينوالدين/ ل ال دليل مختصر

 للمدرسة عودة موعد ال اإلجراءات الالزمة  ..... ماذا يحدث اذا

)حمي   طفلي عنده اعراض الكورونا
عدم التذوق او  عالية، كحة مستمرة،

 ( الشم

يذهب الطفل ال يجب ان  •
 .للمدرسة

 الكورونا. فحصيجب عمل  •
كل من يعيش بالمنزل يجب   •

عليه ان يعزل نفسه حتي 
 نتيجة الفحص.

 ابالغ المدرسة فورا". •
 

عند ظهور نتيجة الفحص  لمدرسة ل يعود
 . بالسالب

  ٤٨ذا لم تكن لديه حمي لمدة ا ويعود
، ويجب ان يكون  قبل الرجوعساعة 
 ايضا". بخير

 

نتيجة فحص الكورونا ظهرت  طفلي 
 موجبة  

  ان يذهب يجب الطفل ال ❖
 للمدرسة.

عزل الطفل علي االقل  يجب  ❖
من بداية االعراض  ايام  ١٠

او من ظهور النتيجة اذا لم  
 يكن لديه اعراض.

ابالغ المدرسة فورا" بنتيجة  ❖
 الفحص. 

كل من بعبش بالمنزل يجب   ❖
  ١٤عليهم عزل انفسهم لمدة 

عراض او  يوم من ظهور اال
ظهور النتيجة اذا لم توجد 

حتي لو كان يوجد   اعراض
خالل فترة  لديهم نتيجة سالبة

 . يوم  ١٤ال

ايام واذا كان  ١٠المدرسة بعد عود ي
وماعنده حمي  الطفل يشعر انه بخير 

 ساعة.  ٤٨لمدة 
ايام حتي لو   ١٠بعد  عودة يمكن للطفل ال

عدم الشم/  كان لديه بعض الكحة او 
هذه االعراض يمكن ان  التذوق. الن 

وااللتهاب يكون   تستمر لعدة اسابيع
 انتهي. 

يوجد احد بالمنزل لديه اعراض 
)حمي عالية،   ١٩الكورونا او الكوفيد 

كحة مستمرة، ضاعت حاسة  
 الشم/التذوق( 

  يجب ان يذهبال الطفل  ❖
 للمدرسة.

عمل فحص الكورونا يجب  ❖
 لكل من لديه أعراض.

كل من يعيش بالمنزل يجب   ❖
عزل انفسهم في فترة عليهم 

 االنتظار لنتيجة الفحص.
ابالغ المدرسة فورا" بنتيجة  ❖

 الفحص. 

صاحب اذا كانت نتيجة  الطفل يعود
سلبية وليس لدي  االعراض بالمنزل 
   للكورونا مثل  الطفل اي اعراض

)حمي عالية، كحة مستمرة، عدم  
 م(. التذوق او الش

نزل ظهرت نتيجة فحص  يوجد احد بالم
 الكورونا موجبة  

  ان يذهبالطفل ال يجب  ❖
 للمدرسة.

كل من يعيش بالمنزل يجب   ❖
يوم   ١٤ان يعزل نفسه لمدة 

من ظهور االعراض او من  
نتيجة الفحص اذا لم توجد  

اعراض. يجب العزل حتي لو  
اي احد سالبة كانت نتيجة 

 يوم .  ١٤خالل ال
 

يوم حتي   ١٤يعود الطفل للمدرسة بعد 
ة فحص الكورونا عنده  لو كانت نتيج

 سالبة خالل فترة العزل.  

، وايضا" زوال حاسة  من غير توقفكحة تبدأ  ، دا"واحدة من اآلتي: حمي عالية جاألعراض تتضمن علي االقل اي  ❖

 الشم او التذوق. 

 من الموقع:  يمكن الحصول علي المزيد من المعلومات 

symptoms.19/-covid-coronavirushs.uk/conditions/N 



 موعد العودة للمدرسة  اإلجراءات الالزمة  ماذا يحدث اذا..... 

 NHSاذا اثبت برنامج الخدمات الصحية 

ان طفلي قد اختلط بصورة قريبة مع  
 حالة كورونا مؤكدة  

ال يجب ان يذهب الطفل  •
 للمدرسة.

  ١٤يجب عزل الطفل لمدة  •
يوم )حسب نصيحة الخدمات  

حتي لو كان   -(NHSالصحية 

 فحص الطفل سالب.  
بقية افراد المنزل ال يحتاجون  •

كانوا  للعزل ماعدا اذا 
مخالطين من قريب لحالة 

 كورونا.
 

يوم حتي   ١٤يعود الطفل للمدرسة بعد 
لو كانت نتيجة فحص الكورونا عنده  

 سالبة خالل فترة العزل.  

الطفل او االسرة ويجب علينا   سافر
 حسب مدة الحجر العزل 

الغياب بدون اذن  ال يجب  ❖
 رسمي ومكتوب من المدرسة.

االعتبار يجب االخذ في  ❖
 الحجرو السفر للخارج قوانين

 عند حجز السفر.
يجب اخطار المدرسة حسب   ❖

 . قانون الحضور والغياب 
الذي يجب  بلد ال منعند الرجوع 
 الحجر منه:

الطفل ال يجب ان   •
 .يذهب للمدرسة

كل من يعيش بالمنزل   •
يجب عليه الحجر لمدة  

يوم حتي لو كانت   ١٤
 نتيجة الفحص سالبة. 

 

طفل للمدرسة بعد انتهاء فترة  العود ي
، حتي لو كان   يوم ١٤الحجر وهي 

 فحص الكورونا سالب عند الطفل. 
 

و مصدر اءت نصيحة من الطبيب اج
او   مواصلة رسمي ان طفلي يجب عليه

 . العزل العودة الي

الطفل ال يجب ان يذهب   ❖
 للمدرسة.

وابالغ المدرسة التصال ا ❖
  حسب نصيحة موظف

   فريق الرعاية.أو  الحضور

درسة اذا ابلغتكم الطفل للميعود 
لمختصين ان القيود قد تم  المدرسة او ا

رفعها وان الطفل يمكن ان يعود مرة  
 اخري.

من هو الذي يجب اذا كنت غير متاكد 
)الكوفيد   عليه عمل فحص الكورونا

١٩  ) 

فقدط االشخاص الذين لديهم   ❖
عليهم عمل  أعراض يجب 

 فحص الكورونا. 
االشخاص الذين ليس لديهم   ❖

ال ننصحهم بعمل   أعراض
الفحص حتي لو كانوا  

الحد لديه  مخالطين من قريب 
 . نتيجة ايجابية للكورونا

 

يتم  عندما  اذا يعود الطفل للمدرسة
علي   أعاله لكل حالة الشروط  استيفاء

 حدة.  

 

نعدام حاستي الشم والتذوق، يجب ي الشديدة، الكحة المستمرة ، او اعندما يوجد احد بالمنزل لديه اعراض الكورونا مثل الحم

 .  119او االتصال ب   uk/coronavirusnhs.( علي الموقع  ١٩)الكوفيد عليكم عمل موعد لفحص الكورونا المجاني 

   /backtoschoolgov.uk  لمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع   


