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من المهم للغا ية أال يذهب أي شخص تظهر عليه أعراض رفيوس كورونا إىل المدرسة أو إىل دور الحضانة.
عل جميع أفراد أالرسة أن يعزلوا عل
إذا كان طفلك أوأي شخص يف أرستك تظهر عليه أي أعراض رفيوس كورونا  ،يجب ي
الفور و يجب أن يخضع الشخص المصاب باالعراض الختبارالكشف .
ه:
أعراض رفيوس الكرونا ي
إىل قياس الحرارة)
يعن أنك تشعر بحرارة يف الصدرو الظهر(ال تحتاج ي
● الحىم المرتفعة – هذا ي
● سعال جديد و مستمر -يعن سعال جديد لمدة طويلة و ر
بكية لمدة تتجاوز ساعة أوحدوث ثالث نوبات سعال
ي
تعان عادة من السعال  ،فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد);
كنت
مستمرة خالل  24ساعة( و إذا
ي
شء ،أو ذوق ورائحة
● فقدان
ر
يعن أنك الحظت أنه ال يمكنك الشم أو تذوق أي ي
أوتغي يف حاسة الذوق أو الشم – هذا ي
الشياء تبدوبشكل مختلف عن المعتاد.
إذا ظهرعل طفلك أي عرض من أعراض فيوس كورونا يجب أن يلزم البيت و يجب إتخاذ ر
اليتيبات الالزمة لجراء
ر
إختبار الكشف.
يجب عل كل أفراد االرسة أن يعزلوا إىل غاية ظهورنتائج إختبار الكشف .يجب إبالغ مدرسة طفلكم إذا أخذتم طفلكم
الجراء إختبار كشف رسي ع (وإختبار الكشف يجري فقط للشخاص ر
الن تظهر عليهم أعراض رفيوس كورونا).
ر
يعن أن تلزم بيتك .التذهب إىل العمل  ،للتسوق أو تأخذ أطفالك إىل المدرسة أو إىل الحضانة .يجب أن
العزل
ي
الذان ي
ر
حن تساعدك عائلتك و أصدقائك  .الزيارات إىل البيت و الجتماع ممنوع.
ترتب أمورك ي
إذا كان إختبارالشخص المصاب بالعراض سلبيا ،فال أحد من أفراد الرسة يحتاج إىل العزل و أن يذهب الطفل إىل
المدرسة أو الحضانة لما يتعاف.
فعل الشخص المصاب إيجابيا بأعراض رفيوس كورونا إن يعزل نفسه
إذا كان إختبارالشخص المصاب بالعراض إيجابيا ي
ر
عل أولياء ألمور إبالغ المدارس/دور التعليم و أماكن العمل
باف أفراد ألرسة لمدة 14يوم .يجب ي
لمدة 10أيام و يعزل ي
أليجان.
بنتائج إختبار الكشف
ي
التشخيص
إختبار الكشف متوفر محليا .ينصح لي شخص تظهر عليه أعراض رفيوس كورونا أن يأخذ موعد لإلختبار
ي
إما ألتصال بالرقم 119أو عن طريق الموقع خدمة الصحة الوطنية :
www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
للمزيد من المعلومات حول رفيوس كورونا  ،الرجاء ألتصال ب  111أو زيارة الموقع :
www.gov.uk/coronavirus
إل المدرسة
المواصالت من البيت ي
إذا كان طفلك سيغيب عن المدرسة لي سبب من السباب  ،بما ف ذلك بسبب أعراض فيوس الكورونا و ر
يتلق خدمة
ر
ي
.
إىل المدرسة من المجلس البلدي،يرج االتصال بفريق النقل يف أقرب وقت ممكن سيطلبون من فريق
النقل من الميل ي
النقل عدم الذهاب الخذ طفلكم من البيت.لستمرار هذه الخدمة يجب ألتصال بفريق المواصالت ر
حن يتم ترتيب
التاىل.
اش ي
إعادة خدمة المواصالت لليوم الدر ي
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