
 لدى التعامل مع أعراض المرض/نزلة برد

تاریخ اإلصدار: 
 

 

 

 األطفال والناشئون في دور الرعایة النھاریة والمدارس في والیة راینالند بفالتس
 إرشادات إلى اآلباء وأولیاء األمور والموظفین

 
 

یعانون من مرض واضح ال ینبغي إحضارھم إلى دار الرعایة النھاریة لألطفال أو مثلما كان علیھ الحال قبل فترة جائحة كورونا، فاألطفال الذین 
صیبوا المدرسة. وعلى اآلباء أن یقدروا مبدئیا ما إذا كان الطفل مریضا. إذا تم إحضار األطفال إلى المؤسسة وعالمات المرض واضحة علیھم أو أ

 طفال أو المدرسة، یمكن للمؤسسة أن تطالب بأخذھم إلى البیت.بالمرض خالل مشاركتھم في أنشطة دار الرعایة النھاریة لأل
 

 

 

 

 
أو ترافقھ فقط أعراض طفیفة (مثال زكام، سعال بسیط،  یعانون من التھاب بسیط لیس لدیھ أي تأثیر على الحالة الصحیة العامة  بالنسبة لألطفال الذین

الحلق) أو الذین لدیھم سوابق مرضیة معروفة تشمل بعض األعراض (مثل حساسیة األنف، حساسیة حبوب اللقاح)، لیس من آالم خفیفة في 
 الضروري استثناؤھم من الرعایة في روضة األطفال أو المدرسة.

 
(أعراض مثل السعال وآالم الحلق وارتفاع درجة الحرارة)  كانت ھناك التھابات ترافقھا أعراض مرضیة بارزة وضعف الحالة الصحیة العامة في حال

. إذا لم تكن ھناك مؤشرات أخرى (مثل عدم وجود اتصال معروف بحالة ال یسمح لھم بالحضور إلى دار الرعایة النھاریة لألطفال أو المدرسة
لدى راشدین في األسرة)، یمكن كالعادة انتظار التعافي من االلتھابات. یقرر اآلباء حسب حالة الطفل الصحیة ما  19إصابة مؤكدة بفیروس كوفید 

 إذا كان ضروریا االتصال ھاتفیا بالطبیب(ة).
 .2-كوف-باالستشارة الطبیة، یقرر الطبیب(ة) المعالج(ة) فیما یخص إجراء اختبار تشخیصي لإلصابة بفیروس سارسعند استعانة اآلباء 

 
 

 19أطفال لدیھم أعراض واضحة تتطابق مع أعراض اإلصابة بفیروس كوفید  
 مثل:
 و/أو  درجة حراریة لدى تالمیذ المدارس  38 ≥درجة حراریة لدى األطفال الصغار،  38,5≥ (حمى  •
 و/أو  سعال (لیس بسبب مرض مزمن)  •
 خلل في حاسة الشم و/أو الذوق •
یوما األخیرة قبل  14خالل  19مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفیروس كوفید وأعراض حادة لمرض تنفسي كیفما كانت حدتھ  •

 المرض

ویجب عرضھ على الطبیب. وسیقرر الطبیب(ة) عندئذ ما إذا  ال یسمح للطفل في أي حال من األحوال بالدخول إلى للمؤسسة  
والمعاییر الواجب اتباعھا لقبول الطفل من جدید في روضة األطفال أو  2-كوف-كانت األعراض مطابقة لفیروس سارس

 المدرسة.



تاریخ اإلصدار: 
 

 

 

 إعادة القبول للمشاركة في أنشطة دار الرعایة النھاریة لألطفال
 أو المدرسة

 
 
 
 

 تسري عموما القواعد التالیة: 

 یجب في المقام األول اتباع تعلیمات وضوابط مدیریة الصحة.

 لیس ضروریا اإلدالء بشھادة عدم اإلصابة بالمرض أو أي شھادة طبیة.وللسماح مجددا بالحضور إلى إحدى المؤسسات 
 

ساعة وأن یكون في حالة صحیة جیدة، قبل أن یسمح لھ  24إذا لم تتم استشارة الطبیب(ة)، یجب أن یكون الطفل خالیا من الحمى خالل  •
 بالعودة إلى روضة األطفال أو المدرسة.

 .2-كوف-، یقرر الطبیب(ة) المعالج(ة) فیما یخص إجراء اختبار تشخیصي لإلصابة بفیروس سارسعند استعانة اآلباء باالستشارة الطبیة •

 وإذا أجري االختبار، یظل األطفال والناشئون في البیت على األقل حتى اإلبالغ بالنتائج. •

ساعة  24تطبق الشروط الالزمة إلعادة القبول المشار إلیھا أعاله (عدم ظھور حمى على مدى  ، نتیجة االختبار سلبیةوإذا كانت  •
 على األقل والتمتع بحالة صحیة جیدة)

ساعة على األقل  48یتعین على الطفل أو الناشئ أال تظھر علیھ أي أعراض على مدى یسري ما یلي:   نتیجة االختبار إیجابیةوإذا كانت  •
 أیام على أقرب تقدیر من بدایة ظھور األعراض. 10إلى دار الرعایة النھاریة لألطفال أو المدرسة بعد  ویجوز لھ العودة

، یجب على الشخص المخالط فقط، ولیس أفراد 19إذا خالط أحد اإلخوة أو فرد من أفراد األسرة شخصا تأكدت إصابتھ بفیروس كوفید  •
 ر أعراض المرض على الشخص المصاب أو تظھر نتیجة اختباره التشخیصي إیجابیة.األسرة اآلخرین، البقاء في البیت، طالما لم تظھ

یجوز لإلخوة األصحاء الحضور إلى دار الرعایة النھاریة لألطفال أو المدرسة دون قید أو شرط، طالما ال یخضعون للحجر الصحي  •
 المفروض من طرف مدیریة الصحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) بالتنسیق مع الرابطة المھنیة ألطباء األطفال والناشئین ج.م. MSAGDوزارة الشؤون االجتماعیة والعمل والصحة والدیموغرافیا (أعدت ھذه التوصیات من طرف 
)BVKJ.ووزارة التعلیم ( 

 
 

 



 التعامل مع أعراض المرض/نزلة برد لدى
 

 

 نتیجة اختبار إیجابیة

 راینالند بفالتساألطفال والناشئون في دور الرعایة النھاریة والمدارس في والیة 
 إرشادات إلى اآلباء وأولیاء األمور والموظفین

 

 
 

 
 السعال

 ال تكون ناتجة عن أمراض مزمنة

 
 خلل في حاسة الشم و/أو الذوق

 
 
 
 
 

 قبولھ أو رعایتھ في دار الرعایة النھاریة لألطفال أو المدرسة، أو یعزل في عین المكان إلى حین استالمھ ال یتم  
 
 
 

 
 
 

 نتیجة اختبار إیجابیة 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 13.08.2020تاریخ اإلصدار:  یلزم في أي وقت تكییف ھذه الضوابط وفق الوضع الوبائي أو نتائج األبحاث العلمیة.

 
 متى یجب أن یبقى الطفل في البیت؟

 یجب على الطفل أن یبقى في البیت عند ظھور على األقل أحد األعراض التالیة:

 (جمیع األعراض یجب أن تظھر بشكل حاد/ال تؤخذ في االعتبار األعراض المرتبطة باألمراض المزمنة)

 
 العرض على الطبیب(ة)
 (فقط بعد االتفاق مسبقا

 عبر الھاتف!)

 19یقرر الطبیب بخصوص إجراء اختبار كوفید 
(ال یجب الذھاب إلى روضة األطفال أو المدرسة إلى 

 حین ظھور نتیجة االختبار)

ساعة عند  24یمكن إعادة القبول بعد 
 الخلو من الحمى أو بعد صدور حكم
 طبي، ال یكون ھناك أي خشیة

 من انتشار المرض.

 
 

أیام من العزل المنزلي و  10یمكن إعادة القبول بعد 
 ساعة من اختفاء األعراض. 48بعد 

 یجوز للطفل العودة إلى روضة األطفال أو المدرسة
 الطبیة غیر ضروریة)(الشھاد 

 
 أو أعراض معروفة عند ظھور أعراض عامة (التھاب طفیف) دون أن تتأثر الحالة الصحیة العامة أو عند ظھور أعراض طفیفة (مثل زكام، سعال خفیف، آالم الحلق)

 النھاریة لألطفال أو المدرسة.(مثل حساسیة األنف، حساسیة حبوب اللقاح) یمكن زیارة دار الرعایة 

 
نتیجة اختبار سلبیة أو عدم إجراء اختبار نظرا 

 19الستبعاد مؤكد لإلصابة بفیروس كوفید 
 وفق فحوص سریریة

 
أعراض تنفسیة حادة أو مخالطة 
حالة مؤكد باإلصابة بفیروس 

 19كوفید 
 یوما) 14(< 

 
 

 درجة حراریة 38,5≥ حمى 
 لدى األطفال الصغار

 درجة حراریة 38,0حمى > 
 لدى تالمیذ المدارس
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