
 

 موّجھ لجمیع اآلباء وأولیاء األمور والممثلین القانونیین

 

لألسف من الشائع جدًا في الوقت الحالي أن یذھب األطفال المرضى إلى المدرسة/روضة األطفال. وفي ھذه الرسالة اإلعالمیة نبلغك 
 التي ال یُسمح فیھا لطفلك بالذھاب إلى المدرسة/روضة األطفال:بالحاالت 

 متى یجب أن یبقى طفلك في المنزل؟

) أو كان على تواصل بشخص ثبتت 19-یجب أن یبقى طفلك في المنزل عند ثبوت إیجابیة فحص الكشف عن فیروس كورونا (كوفید 
أن تلتزم تماًما بإرشادات  ویجب مكتب الصحة بما یجب علیك فعلھ بالضبط.). في ھذه الحالة، سیبلغك 19-إصابتھ بفیروس كورونا (كوفید 

 مكتب الصحة!

 كما یجب أن یبقى طفلك في المنزل إذا كان لدیھ أي من األعراض التالیة:

 درجة مئویة أو 38.0حمى تبدأ من  −
 سعال أو التھاب الحلق أو −
 اضطراب حاستي الشم والتذوق −
 ر أحد األعراض سالفة الذكر أیًضاسیالن األنف، وذلك في حالة ظھو −

 بطبیب األسرة أو طبیب األطفال إذا كان طفلك یعاني من أعراض. االتصالیرجى 

إذا كنت أنت و/أو طفلك في إحدى مناطق الخطر في األیام العشرة الماضیة (انظر 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html یجب (

أیام على األقل. وتتوقف مدة  10علیك إخبار مصلحة االنضباط العام بذلك. وفي ھذه الحالة، یجب وضع طفلك في الحجر الصحي لمدة 
 ھبت إلیھا. وأثناء فترة الحجر الصحي، ال یُسمح لطفلك بمغادرة المنزل وال یُسمح لك باستقبال زوار.الحجر الصحي على المنطقة التي ذ

 متى یمكن لطفلك العودة إلى المدرسة/روضة األطفال؟

ي التي إذا كان طفلك في الحجر الصحي، فلن یُسمح لھ بالذھاب إلى المدرسة/روضة األطفال مرة أخرى إال بعد انتھاء فترة الحجر الصح
 حددھا مكتب الصحة.

وإذا ظھرت على طفلك أعراض مرضیة ولكنھ لیس في الحجر الصحي، فلن یُسمح لھ بالعودة إلى المدرسة/روضة األطفال إلى أن تختفي 
 ساعة. ومع ذلك، فإن الشرط األساسي دائًما ھو أن تستشیر طبیب األسرة أو طبیب األطفال بھذا الشأن! 48األعراض لمدة 

ظھرت أعراض المرض خالل ساعات الدوام المدرسي، فیجب علیك اصطحاب طفلك فوًرا وإعادتھ إلى المنزل على الفور دون وإذا 
 التوجھ إلى أي مكان آخر.

 

ونطلب منك على وجھ السرعة االمتثال لقانون الحمایة من العدوى وقواعد فیروس كورونا المعمول بھا حالیًا. وبقیامك بذلك، فإنك تساعد 
 ضمان عدم انتشار فیروس كورونا أكثر من ذلك، وأننا جمیعًا محمیون على أفضل وجھ ممكن، وأن نظل بصحة جیدة. في

 مع فائق االحترام
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