
 25/8/2022نشرة استعالمات 
 اقرأ اإلرشادات المتعلقة بالفعاليات بخصوص كورونا للعائالت التي لديها أطفال في نورمييارفي 

وفقًا لنشرة االستعالمات التي نشرتها الخدمات االجتماعية والصحية كيوسوتي، فإن اإلصابات بالعدوى بكورونا في منطقتنا قد قلت 
قليالً خالل فترة األسابيع األخيرة الماضية، ولكن فيروس كورونا مازال يتجول فيما بيننا. تم اإلبالغ في نشرة االستعالمات هذه  

ص الفعاليات المتعلقة بكورونا في منطقتنا بالنسبة العائالت التي لديها أطفال. بإمكان كل شخص أن يعتني عن التوجيهات بخصو
 بصحته وصحة الُمقربين منه من خالل االلتزام بأطباع المعامالت التي يُوصى بها في الوقت الحاضر. 

 عندما تاُلحظ أن طفلك لديه أعراض كورونا 

أع لديه  طفلك  أن  تاُلحظ  وبلدية عندما  كيوسوتي  والصحية  االجتماعية  الخدمات  فإن  بفيروس،  بالعدوى  اإلصابة  تُشبه  راض 
من الممكن متابعة أعراض اإلصابة بالعدوى بفيروس  نورمييارفي تُوصيان بأال يذهب الطفل إلى المدرسة أو إلى التربية الُمبكرة.

  على لقاحات كورونا. الخفيفة في البيت بدون فحص، وذلك يعتمد على ما إذا حصل الطفل

تكون األعراض خفيفة إذا كان الوضع العام للطفل جيًدا، على الرغم من أن لديه زكام أو سعال أو ارتفاع درجة الحرارة. بإمكانك  
 تقييم الحالة العامة للطفل الذي لديه ارتفاع في درجة الحرارة أثناء فترة تأثير الدواء الُمخفض للحرارة.

 إلى المدرسة وحضانة األطفال عندما يكون الشخص بدون أعراض من الممكن المجيء 

إذا كانت ال تظهر أعراض على الطفل، فبإمكانه الذهاب إلى المدرسة أو إلى التربية الُمبكرة، حتى لو كان لدى فراد العائلة أعراض  
 ا.  وقد حصل على نتيجة إيجابية أثناء االختبار المنزلي أو اختبار الرعاية الصحية لكورون

 متى العودة بعد كورونا إلى المدرسة أو إلى حضانة األطفال؟

إذا حصل الطفل على نتيجة إيجابية أثناء االختبار المنزلي أو من خالل اختبار كورونا للرعاية الصحية، فبإمكانه العودة إلى التربية  
بح بدون حرارة ومن الواضح أن باقي األعراض  المبكرة أو إلى المدرسة إذا انقضت على األقل خمسة أيام على بدء األعراض وأص

 قد قلت بشكل واضح على األقل لمدة يومين.

 خذ اللقاحات التي يُوصى بها 

 اللقاحات توفر الحماية بشكل جيد ضد اإلصابة بالصيغة الخطيرة لمرض فيروس كورونا. أوقات إعطاء اللقاحات ُمتاحة بشكل جيد.

 اقرأ عن لقاحات كورونا في منطقة الخدمات االجتماعية والصحية كيوسوتي   

 استخدم كمامة الوجه وابق على مسافة فاصلة عن اآلخرين حسب تقديرك 

الخدمات االجتماعية والصحية كيوسوت تقديراتهم. تُوصي  الكمامة حسب  استخدام  الكمامة على وجه  بإمكان األطفال  باستخدام  ي 
 الخصوص، عندما 

 تذهب بسبب الشك بإصابتك بكورونا إلى العالج أو إلجراء االختبار •
 لديك أعراض التهابات الجهاز التنفسي، ولكن من الضروري التجول خارج البيت •
عائلتك ُمصاب   • أفراد  أحد  أن  إثبات  تم  المثال  كورونا، على سبيل  بفيروس  بالعدوى  لإلصابة  قد تعرضت  أنك  تعرف 

 بالعدوى، ولكن ليس بإمكانك تجنب التواصل عن قُرب خارج البيت.

 تحمي الكمامة حسب نوعها أيًضا مستخدمها بعض الشيء.

سنة من أعمارهم الذين لم يتم تطعيمهم وُمعرضين للخطر لإلصابة بمرض كورونا    15من المفضل بالنسبة لجميع الذين أتموا  
الخطير لحماية أنفسهم، أن يحصلوا على تلك الكمامة الستخدامها التي تحمي مستخدمها بشكل فعّال. الشخص الذي يتبع إلى الفئة  

 ستخدم الكمامة حتى لو كانت لديه اللقاحات كاملة. المعرضة للخطر، من المفّضل أن ي
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 اغسل اليدين واسعل في أكمام المالبس

ثانية على األقل. تذّكر أيضاً التجفيف   20اغسل يديك بشكل ُمتكرر بالماء والصابون. احرص على أن تستغرق عملية الغسل لمدة  
 بشكل جيد. أرشد األطفال أيًضا لغسل األيدي. 

 نك غسل يديك، فاستعمل المعقم الكحولي أو أي مطهر آخر لليدين ُمعتمد من السلطات المسؤولة عن المواد الكيميائية. إذا لم يكن بإمكا

ال تلمس العينين أو األنف أو الفم، مالم تكن قد غسلت يديك لتوك. اسعل أو اعطس في منديل األنف الذي يُستخدم لمرة واحدة ثم 
 ال. إذا لم يكن لديك منديل لألنف، فاسعل أو أعطس في أكمام مالبسك، وليس في يدك.ضع منديل األنف في القمامة في الح

 اختبار كورونا 

ال تحتاج أنت أو طفلك بسبب الصحة أن تتواصل مع الرعاية الصحية أو أن تلجأ إلى الرعاية الصحية في معظم الحاالت إلجراء 
جيدة. تُوصي الخدمات االجتماعية والصحية كيوسوتي بشكل ُمشدد على   اختبار كورونا، إذا كانت األعراض بسيطة والحالة العامة

 كل حال بتجنب االتصال بشكل طوعي على األقل لمدة خمسة أيام.  

اذهب في المقام االول إلجراء اختبار كورونا لدى الرعاية الصحية، إذا كانت لديك أعراض تُشير إلى اإلصابة بالعدوى بفيروس 
 ك كورونا وباإلضافة لذل

سنة،   60تتبع إلى الفئة المعرضة للخطر لإلصابة بمرض فيروس كورونا الخطير بسبب السن )الذين تزيد أعمارهم عن   •
سنة( أو الحمل أو المرض أو الدواء أو كان قد زاد خطر االنسداد لديك    70على وجه الخصوص الذين تزيد أعمارهم عن  

 أو
 تبار أو إذا أوصى مهني الرعاية الصحية بأن تُجري االخ •
 األعراض لديك شديدة وهناك حاجة من الناحية الطبية للحصول على تشخيص لتقييم العالج المالئم. •

 


