
تظهر عىل طفيل أعراض املرض فهو يشكو من ...

ال يجوز أن يعود طفلي إلى المدرسة!
يجب تنفيذ توجيهات مكتب الصحة.

نتيجة اختبار 
إيجابية

نتيجة اختبار 
سلبية

طبيبي/طبيبتي ال يرى حاجة 
الختبار كوفيد-19.

طبيبي/طبيبتي ال يرى حاجة 
الختبار كوفيد-19.

طبيبي/طبيبتي يوجه بإجراء 
اختبار كوفيد-19.

ال يجوز لطفلي أن يعود إلى 
المدرسة قبل ظهور نتيجة 

االختبار.

اختبار كوفيد-19.
طبيبي/طبيبتي يوجه بإجراء 

ال يجـوز أن يذهـب طفلـي إلـى المـدرســة!
يجب أن أتصل بالطبيب/الطبيبة وهو/هي يقرر إذا كان من الضروري إجراء 

اختبار كوفيد-19

ال يجـوز أن يذهـب طفلـي إلـى المـدرســة!

ال يجوز أن يعود طفلي إلى المدرسة!

ُيسمح لطفلي 
بالذهاب إلى 

المدرسة!
ليس ضروريا في 
مثل هذه الحالة 
الحصول على 
اختبار للفيروس 
بنتيجة سلبية كما 

ال حاجة إلى تقرير 
طبي.

إذا كانت العدوى ذات طابع 
مرضي واضح (مثل السعال 
والتهاب الحلق وارتفاع درجة 

الحرارة)

عدوى مع أعراض شديدة، مثالً:

هل هناك مخالطة أساسية مع 
شخص تأكدت إصابته؟

يمكن لطفلي العودة 
إلى المدرسة بعد 
مرور 48 ساعة 
على اختفاء كل 

األعراض!
ليس ضروريا في 
مثل هذه الحالة 
الحصول على 
اختبار للفيروس 
بنتيجة سلبية كما 

ال حاجة إلى تقرير 
طبي.

كـّال *  نـعــم

يمكن لطفلي العودة يمكن لطفلي العودة 
إلى المدرسة بعد إلى المدرسة بعد 
مرور 48 ساعة 
على اختفاء كل 

األعراض!

ُيسمح لطفلي 
بالذهاب إلى 

المدرسة!

مكن لطفلي العودة إلى 
المدرسة بعد مرور 48 

ساعة على اختفاء جميع 
األعراض!

مالم يوصي الطبيب بخالف 
ذلك ال يتوجب الحصول 

على تقرير طبي.

مكن لطفلي العودة إلى مكن لطفلي العودة إلى 
المدرسة بعد مرور 48
مكن لطفلي العودة إلى 

ساعة على اختفاء جميع ساعة على اختفاء جميع 
األعراض!

درجة حرارة تبدأ 
(38.5 درجة وما 
فوق)، آالم في 

العضالت واألطراف. 

فقدان حاسـة الشـم 
والتذوق

سعال شديد ومستمر 
(ليس ناتجاً عن 
أمراض مزمنة 

أخرى)

إذا كانت عدوى 
عادية دون تأثير 

واضح على
الوضع الصحي 
العام مثل الزكام 
(سيالن األنف)

و/ أو سعال خفيف 
(بدون حمى).

* ينطبق فقط على المستويات المنخفضة من اإلصابة (السيناريو آ)

اعتباراً من 29/09/2020

إذا ظهرت على طفلك أعراض المرض، يرجى االتصال بمدرستك على الفور لإلبالغ عن مرض طفلك وتنسيق اإلجراءات 
المشتركة الالحقة. وستبلغك المدرسة أيضاً بالتعليمات المعمول بها حالياً من أجل السماح بعودة الطفل إلى المدرسة.  نرجو أن 

ال تنسوا أّن حماية جميع األطفال والموظفين وكذلك أٌَسرهـم من العدوى هي مسؤولية مشتركة بين المدرسة واآلباء.  

أعراض المرض:
هل يستطيع طفلي الذهاب إلى المدرسة؟


