21.12.2021

ألطفال،بدءا ً من 10يناير /كانونالثاني 2022
الدليلاإللزاميعلى إجراءفحص كورونا ل

األهالي (األم هات واآلباء) األعزاء،
فتوحةبالرغم من أرقام اإلصابة
ألطفالاليومية) م
ألطفال (دور رعاية ا
بقاء علىحضانات ورياض ا
ف المشتركفي اإل
نا
يتمثل هد
فةإلىذلك اليمكن االستغناء
فال هي جزء منالمنظومةالتعليمية ،وباإلضا
فعة حالياً .حضانات ورياض األط
بعدوى كوروناالمرت
تغل كل إمكانية
يفةفي ذات الوقت.لذافإن ه من الم همللغاية أننس
فيقبين متطلباتالعائلة وممارسةالوظ
عن هالتمكين األهالي منالتو
ألطفالاليومية مناإلصابةبالعدوى.
ألطفال والعاملينعلى رعاية ا
فع مستوى حماية ا
لر

فال أص لً .هكذا نمنع
للحيلولة دوننقلفيروس كوروناإلى داخل الحضانات ورياض األط
فعل كل مافيوسعنا
يجبعلينا أنن
فعمستوى
بيوت هم وعائلت هم .ومن أجل ر
ألطفالإلى
نقله عبر ا
تالي
فق (دورالرعاية) ونمنعبال
تشارفيتلك المرا
فيروس من االن
ال
لفحصألطفال هم
ليل على إجراء ا
الحماية من كورونافي دور رعايةاألطفال مرة أخرىقررنا أنيكون من واجب األ هاليتقديم د
لسنة األولى من ع مرهم ولميدخلوا
ألطفال الذينأتموا ا
بدءا ً من 10يناير .2022ويطلب هذا الدليل اإللزاميفي حالة كل ا
ألطفال وماشابه ها)بعد 10يناير  2022إال
تقبالاألطفالفي دور الرعاية(الحضانات ورياض ا
المدرسةبعد .و هذايعني:لنيتم اس
بيوت ،والبد أن
نفس ها،بل منقبل األهاليفيال
فحوصاتلنتجرىفي دورالرعاية
إذاتمفحصهمثلث مرات أسبوعياً.لكن هذهال
الفحص.
تيجة
تقديمالدليلعلىن
فلإلى دارالرعاية .و هناكيجب
تكونسلبيةقبلالتوجهبالط

الفحص.
تيتريدفي ها الحصولعلىدليل إجراء
يقةال
لحضانات ورياض األطفال وماشاب ه ها) الطر
ألطفال (ا
ستحدد دور رعاية ا
لكمتحدد الخيارالذيسيتم اعتمادهلدي ها
اصة بطف
لتين .دار رعايةاألطفالالخ
انيتين المحتم
لشرحالذييتبع أدناه اإلمك
وتجدونفي ا
ألربعاء والجمعة .وإذاتغيبطفل
ثنين وا
فحص مبدئيا ً هي اال
بغض النظر عن طبيعة الخيارستكون أيامال
وينبغيعليكمااللتزامبه .و
يعودفيهإلى دارالرعاية .ومن الم هم هناالتأكيدعلى إجراء
يعوضفياليومالذيس
عن أحدتلك األيام،فإنفحصهسيؤجل و ّ
نتظم.
بشكل دوري وم
الفحص

لخيار 1
ا
تيجةفي
لطفل ،و هوالجزءالذي يظهرالن
شريط الخاصبالفحصالذي أجريل
فحص معكم إلى دورالرعاية ال
< تحضرون أيامال
الفحصالذاتي.
نفسكمفيعين المكان وعن طريق أكياسالقمامة
تتخلصون منهبأ
لفحصللعاملينفي دارالرعاية
تيجة ا
شريطون
<بعد إظ هار ال
ألطفال.
المخصصةلذلكفي دار رعاية ا
لخيار 2
ا
تيجته.ينبغيعليكمبعد إجراء كلفحص
فحص ون
تقديمالدليلعلى إجراءال
ب هإلى واجب
< تجدونتحت هذاالرابطنموذجا ًين ّ
طحبون أوالدكمإلى دورالرعايةاليوميةأحضروا
تيجة ،وعندماتص
تيجتهفي هذاالنموذج .وقّعواعلىالن
الفحص ون
كتابةتاريخ
بلكم وأ ظهروهللعاملين هناك.
معكمالنموذج الموقع منق
الفحص
تيجة
في أن يوقع أحدالوالدينعلىن
<يك
لكتابةعليه عند إجراءفحص آخر وتقديمه محدثا ًفي المرة
تعيدوا ا
لبيت،ل
<بعد إظ هارالنموذجللعاملينتأخذون ه معكم مجددا ً إلى ا
لية.
لتا
ا

في حالةقامشخصثالث غيراألبوينبإحضار
لكمفي دارالرعايةذلكاليوم .و
فحصلنيتمقبولطف
إذالمتقدموادلي لًيثبتنتيجةال
لوالدينإلى
الفحص أوالنموذج الموقععليه منقبل أحد ا
مستخدمفي
لشريطال
يتوجبعليه إحضار ا
ألطفال
الطفل إلى دار رعاية ا
ألطفال.
الحضانة  /روضة ا

فحص المواطن)  PoC-Antigenأوفحص  PCRكبديل ،إن كنتمقد أجريتم
لسريع (
فحص ا
تيجةال
تقديمن
يعةالحاليمكنكم
وبطب
الفحصلدي ها
تيجة
تقديمن
يفاء بواجب
ألطفال المدرجةفيتجمع PCR – Poolingفإن اإل
لطفلكم أيا ً من ها .أماالحضانات  /رياض ا
تقديم أيدليل آخر.
يكون عبراالشتراكفيتجمع  Poolingهذا،وليس هناك حاجةل

فحص
تلزماتال
ألحقية(كوبونات)،لتتمكنوا منالحصولعلى مس
ألطفالعلىبطاقات ا
صلون مجددا ً منالحضانة  /روضة ا
ستح
تفاظبهذه البطاقات وإعادت هاإلىالحضانة  /روضةاألطفالبعد
يدلية .الرجاء االنتبها إلى ضرورة االح
تي مجانا ً منالص
الذا
يدلية.
الفحوصاتفيلاص
استخدام هاللحصولعلى

لشكرعلى المساعدة ونتمنىللجميع عطلة عيد ميلدسعيدة.
نتوجهإليكمبجزيل ا
مع تحيات
القسم  V3ــقسم رعايةاألطفال اليومية

