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مصابشخصمنق��ًباطفلككانهل)1
وس ي 19-كوف�دبف�ي

يوًما؟14آخر��
م��ض؟طفلكهل)2

الوالدين واألوص�اء

ي إرسال طف�ي إ� المدرسة و أو مرافق رعا�ة األطفال؟/ مى� �مكنى�

ن كل يوم قبل إرسال طفلك إ� المدرسة و :أو مرفق رعا�ة الطفل/ أجب عن هذين السؤالني

هل أجبت بـ 
عن  "نعم"

أي من 
؟ � السؤالني

هل أجبت 
عن " ال"بـ 

كال 
؟ � السؤالني

أرسل طفلك إ� 
مرفق / المدرسة

.رعا�ة الطفل

عن " نعم"إذا كانت اإلجابة 
.1، فراجع السينار�و 1السؤال 

1عن السؤال " ال"إذا كانت اإلجابة 
، فراجع 2عن السؤال " نعم"ول�ن 

.2السينار�و 

ل � ي الم��
ي طفلك ��

^.أب��

أو /تحدث مع مقدم الرعا�ة الصح�ة و
مدرستك حول موعد عودة الطفل إ� 

.مرفق رعا�ة الطفل/ المدرسة

ي اتخاذ كافة ^ 
ي من حالة مرض�ة أو تتناول أدو�ة تضعف جهاز المناعة لد�ك، استمر �ن

 بعد االتصال الوثيق هناك استثناءات لمن �حتاج إ� االختبار أو الحجر الص�ي . حى� لو تم تطع�مك بال�املاالحت�اطاتإذا كنت تعاىن
.لم��د من التفاص�لهنا؛ انظر )19-أو بعد تعرض معروف لشخص مصاب بكوف�د(19-�شخص مصاب بكوف�د
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وس كوف�دVDHخوارزم�ة  للجماه�ي المنفصلة-) 2021سبتم�� 14(19-لتقي�م طفل مصاب بأعراض أو تعرض لف�ي

كان الطفل ق��ًبا من 
19-شخص مصاب بكوف�د

ي آخر 
يوًما14��

�جب أن يب�� 
ي
الطفل ��
ل � .الم��

 Ş ЪŖ�ΚЊ ЅΚΖЊŽ Ύ ŖΉÈ
Ħ�ΞЪЂ-19

ي " 19-ق��ب من شخص مصاب بكوف�د" �عى�
.  19-التعرض المحتمل لشخص مصاب بكوف�د

ع� االستثناءاتُتطبق بعض. هنااعرف الم��د 
ي 

ي مرافق الروضة إ� الصف الثاي�
ئ �� ع�� الطالي�

إذا ظهرت أعراض ع� 
ا�ة اتصل بمقدم الرع: الطفل

ل ل.  الصح�ة � ي الم��
مدةعزل ��

أ�ام بعد يوم بدء ظهور 10
.األعراض

�ي الصتطبيق الحجر
 � .ع� المخالطني

ي 
إذا لم تكن هناك أعراض �ن

:  هرالبدا�ة ول�ن بعضها ظ
�� عندما تبدأ األعراض، است

مقدم الرعا�ة الصح�ة، 
-�دواسَع إلجراء اختبار كوف

�ي 19 � ، وابدأ العزل الم��
10للطفل الم��ض لمدة 

أ�ام، وابدأ الحجر الص�ي 
� ل � الق��بني مدة للمخالطني

.يوًما14

ساعة ع� األقل بدون24�جب اختفاء الح� لمدة 
تناول األدو�ة الخافضة للحرارة والشعور بتحسن قبل العودة

.أ�ام10إ� الفصل بعد العزل لمدة 

1سينار�و  -ل�وف�دلم يتعرض الطفل
19

لم �كن الطفل
ص ق��ًبا من شخ

مصاب
وس كوف�د -ف�ي

19
ي آخر 

يوًما،14��
ل�ن الطفل 

م��ض

ي المرض إ� تط
بيق قد يؤدي تف��

�امةتوص�ات أ��� 

عل أنت تعرف بالف
سبب مرض 

الطفل، و
وهو ل�س

وس كوف�د 19-ف�ي

ي 
ل حى� تخت�� � ي الم��

الح�ابِق ��
ساعة، بدون استخدام 24لمدة 

.أدو�ة خافضة للحرارة

أنت ال تعرف 
سبب مرض 

الطفل، ولم يتم
فحص الطفل 

لمعرفة ما إذا كان
و  س مصاًبا بف�ي

19-كوف�د

2سينار�و 
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إذا لم تظهر أعراض 
ة الحجر  طوال ف��

ي استمر 
ت الص�ي الى�
: يوًما14

ي اليوم الـ 
�مكن 15��

للطفل العودة إ� 
مرفق رعا�ة/ المدرسة

.الطفل

أو إجراء /شجع التقي�م من ِقبل مقدم الرعا�ة الصح�ة و
.19-اختبار كوف�د

ل  � ي الم��
لتواجدحى� �صبح من اآلمن ااخضع للعزل ��
.حول اآلخ��ن

 � .تطبيق الحجر الص�ي ع� المخالطني

ح�

ال توجد ح�

ي الح
ل حى� تخت�� � ي الم��

� لمدةالبقاء ��
ة ساعة، بدون استخدام أدو�ة خافض24

.للحرارة

ل  � ي الم��
حى� اخضع للعزل ��

ل �صبح من اآلمن التواجد حو 
�ي تطبيق الحجر الص. اآلخ��ن

 � .ع� المخالطني

.ح�ةيو� �شدة ب�جراء تقي�م ألي طفل م��ض من ِقبل مقدم الرعا�ة الص

قد �عود الطفل إ� 
لمرفق رعا�ة الطف/ المدرسة

.كما �سمح األعراض

�ةنت�جة سلب

نت�جة فحص
أو �شخ�ص 

ي  إ�جاي�

الحصول ع� نت�جة 
سلب�ة 19-اختبار كوف�د

.اتالتوص�ال �غ�ي هذە

تم فحص 
الطفل أو 

فة تقي�مه لمعر 
ما إذا كان 

مصاًبا 
وس  بف�ي

19-كوف�د
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ل لمدة عزل � ي الم��
أ�ام بعد10��

.ظهور األعراض
ي ( بيق تط).  أو تار�ــــخ االختبار اإل�جاي�

 � #.الحجر الص�ي ع� المخالطني

يوًما بعد14الحجر الص�ي لمدة 
لمدة العزلأو#التعرض األخ�ي 

.أ�ام بعد ظهور األعراض10

نعم
.19-اختبار كوف�دإجراء

ل# حجر ص�ي /عزل � ي الم��
��.

** يوًما الماض�ة، هل كان هناك اتصال وثيق معروف 14خالل الـ 
وس كوف�د ؟19-�شخص مصاب أو مشتبه ب�صابته بف�ي

ال
أو تقي�م /و(اختبارإجراء 

.19-ل�وف�د) ��ري
.المنزلفيالعزل 

ي اعتبارك التشخ�صات ا
. لبد�لةضع ��

يبمجرد أن تتحسن األعراض وال �ع
اي�

الطفل من الح� لمدة 
ساعة ع� األقل بدون دواء 24

ودة إ� خافض للحرارة، ُ�سمح له بالع
.مرافق رعا�ة األطفال/المدرسة

أ�ام من العزل، 10بعد 
ي حالة اختفاء الح� 

�ن
ساعة ع� األقل 24لمدة 

وتحسن األعراض، �مكن 
سةللطفل العودة إ� المدر 

.أو مرفق رعا�ة الطفل/و

إذا ظهرت أعراض، 
ي أ� 

ع أِعد االختبار ��
ي . وقت ممكن

عزل ��
ل � أ�ام10لمدة الم��

.بعد ظهور األعراض
�ي تطبيق الحجر الص
 � #ع� المخالطني

وس كوف�د ن بأعراض ف�ي *19-التقي�م ال��ري لألطفال المصابني
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)(

بار إذا كانت نت�جة اخت
سلب�ة19-كوف�د

جين�ا الصح�ة -االختبار VDHراجع مواقع ال��ب الخاصة باختبار إدارة ف�ي (General and Healthcare Provider)
.لمعرفة التوق�ت المو� به لالختبار وتفاص�ل أخرى

وس كوف�د** ي مخالطة شخص مصاب بف�ي ع� االستثناءاتُتطبق بعض. هنااعرف الم��د . 19-االتصال الوث�ق�عى�
ي ع�� 

ي مرافق الروضة إ� الصف الثاي�
الطالب ��

إذا كانت نت�جة 
19-اختبار كوف�د

سلب�ة
ارأو لم يتم إجراء اختب

إذا كانت نت�جة اختبار 
إ�جاب�ة أو �شخ�ص 

وس كوف ي لف�ي 19-�دإ�جاي�

إذا لم تظهر أي 
أعراض، فقد 
�عود الطفل إ�

أو /المدرسة و
مرافق رعا�ة 
األطفال بعد 

#.14اليوم الـ 

ل # � ي الم��
األعراضاقبر.االستثناءاتهناك بعض حى� �صبح من اآلمن التواجد حول اآلخ��ن) الحجر الص�ي (ابَق ��
.19-كوفیدمنالوقایةتوصیاتدائًماواتبع
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