
يمكن لطفلك الذهاب إلى المدرسة

السعال الشديد
م يكن بسبب مرض مزمن ، على إذا ل

سبيل المثال الربو

حمى البرد و إلتهاب الحلق بدون
أو مع سعال خفيف، بدون

حمى

يجب بقاء طفلك في المنزل
يجب إبالغ مدرس الفصل!

خالف ذلك الطفل بخير الطفل ليس بحالة جيدةوإال فإن الطفل بخير

هل هناك تحسن ملحوظ خالل ثالثة أيام؟

 هل طفلك خالي من الحمى لمدة
24 ساعة على األقل؟

بعد انتهاء فترة العزل

ا لخطة تتبع إنتقال العدوى، ًق خطوات أخرى وف
الرعاية من قبل الطبيب المعالج. يجب بقاء

الطفل في المنزل

ما بين إجراء الفحص واإلبالغ عن نتيجته
اً الذهاب إلى المدرسة! ات يمنع منعاً ب

نتيجة الفحص

عند القيام بفحص

ال

نعم

نعم

إيجابية

سلية

حمى
فوق 38.5 درجة

هل هناك أعراض أخرى؟
– مشاكل في الجهاز الهضمي

– صداع
م في األطراف – أل

– فقدان حاسة التذوق والشم

اتصل بطبيب طفلك. يقرر الطبيب كيفية
التعامل مع الحالة، إن كان يجب إجراء

فحص أو إن كانت حالة الطفل تسمح
الذهاب إلى المدرسة مجددا ب

ال

نعم

نعم

إذا كان الطفل المصاب بأعراض تشير إلى اإلصابة ب Covid19 على اتصال وثيق بطفل آخر )عمره 12 فما فوق( ظهرت عليه األعراض ، فيجب اختبار هذا االخير الذي 
ا ، فيجب أيًضا اختبار الطفل الذي تظهر عليه األعراض. ًي قد تم االختالط به. إذا كان اختبار هذا الشخص إيجاب
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بالتعاون مع المكتب االتحادي 

للصحة العمومية

متى يجب أن يبقى طفلك في المنزل؟
إذ ظهرت عليه أحد األعراض التالية.

ظهور أعراض لمرض مزمن سابقة معرفته ال تؤخذ بعين االعتبار.

)DVK( ورقة تعليمات لمؤتمر المدارس االبتدائية السويسرية الناطقة باأللمانية

إجراءات عند المرض وأعراض البرد عند األطفال في رياض األطفال والمدرسة 
االبتدائية )الحلقة 1 و 2(

مالحظات وتوصيات لآلباء
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متى يجب أن يبقى طفلك في المنزل؟
إذ ظهرت عليه أحد األعراض التالية.

ظهور أعراض لمرض مزمن سابقة معرفته ال تؤخذ بعين االعتبار.

يمكن لطفلك الذهاب إلى المدرسة

برد و / أو إلتهاب في الحلق مع /أو
بدون سعال خفيف بدون حمى

حمى زكام بدون حمى

قرار طبيب الكانتون:
الحضور إلى المدرسة ممكن

ا لخطة تتبع إنتقال ًق خطوات أخرى وف
العدوى، الرعاية من قبل الطبيب

المعالج. يجب بقاء الطفل في المنزل

ما بين إجراء الفحص واإلبالغ عن
نتيجته

اً الذهاب إلى المدرسة! ات يمنع منعاً ب

نتيجة الفحص

نعم نعم نعم

إيجابية

سلية

السعال إلتهاب الحلق إذا لم
يكن بسبب مرض مزمن

،مثل الربو

اتصل بطبيب طفلك.
الذهاب إلى المدرسة يقرر الطبيب ما إذا كان سيتم إجراء فحص Covid19 أوإن كانت حالة الطفل تسمح ب

يجب بقاء الطفل في المنزل
يجب إبالغ مدرس/ة الفصل!

ا من األعراض لمدة 24  ًي هل كان طفلك خال
ساعة على األقل؟

مالحظة:األشقاء األصحاء الذين ال يخضعون 
لمتطلبات الحجر الصحي من قبل طبيب 

الكانتون يحظرون الفصول الدراسية بدون 
تقييد

نعم

يتم إجراء فحص يم / الذهاب  الطفل سل
إلى المدرسة ممكن

ال يوجد فحص

بالتعاون مع المكتب االتحادي 

للصحة العمومية

)DVK( ورقة تعليمات لمؤتمر المدارس االبتدائية السويسرية الناطقة باأللمانية

إجراءات عند المرض وأعراض البرد لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية
)الحلقة 3(

مالحظات وتوصيات لآلباء
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