
  وزارة الدولة البافاریة 
 لألسرة والعمل والشؤون االجتماعیة 

_____________________________________________________________________________________________

ومنشآت رعایة  التعامل مع أعراض المرض واإلصابة بنزالت البرد لدى األطفال في منشآت رعایة األطفال أثناء النھار
  وجھات رعایة األطفال أثناء النھارأثناء النھار  العالجیة التربویةاألطفال 

  معلومات لآلباء واألمھات وأولیاء األمور
  2020تشرین الثاني  /نوفمبر 16: الوضع في

  على طفلي أن یبقى في المنزل؟في كل حال من األحوال من الالزم متي یكون 

 مثل مرض قابل لالنتقال عن طریق العدوىحادة لأعراض األطفال المرضى الذین لدیھم 

 مىالح 
 سعالال 
  تنفسالنفس أو عسر الضیق 
  ّفقدان حاسة التذوق وحاسة الشم 
 آالم في الحلق أو األذنین 
  حمي(نف األالتھاب( 
 آالم في األطراف 
  شدیدةالبطن الآالم 
 سھالاإلأو  /تقیؤ وال 

ال  یُسمح لھم بالتردد على منشأة رعایة األطفال أثناء النھار أو منشأة رعایة األطفال العالجیة التربویة أثناء النھار أو جھة رعایة األطفال 
أثناء النھار.  

التردد على منشأة رعایة األطفال أثناء النھار/ منشأة رعایة األطفال العالجیة التربویة أثناء النھار / جھة رعایة األطفال أثناء النھار ال 
یكون ممكنا مرة أخرى إال عندما  

باستثناء التھاب أنف خفیف وسعال من  •  یكون الطفل في حالة عامة جیدة وال توجد لدیھ أیة أعراض منذ 24 ساعة على األقل )
وقت آلخر( 

•  یكون الطفل ال توجد لدیھ حمى منذ 48 ساعة  
•  وبصورة إضافیة عند وجود تقریر طبي مناسب أو اختبار كورونا سلبي )اختبار PCR ]تفاعل البولیمراز المتسلسل[ أو اختبار 

Antigen ] ّالطبیبة/یتم من قبل الطبیبالتقریر بشأن االختبار ]) (مولد الضد.( 

أو جھة رعایة أثناء النھار العالجیة التربویة منشأة رعایة األطفال سمح لطفلي بالتردد على منشأة رعایة األطفال أثناء النھار أو ھل یُ 
حمى، سعال من حین التھاب أنف بدون (مع وجود أعراض نزلة برد خفیفة وطرأت حدیثا ولیست في مرحلة متقدمة  األطفال أثناء النھار

  ؟)آلخر

 .من جانب مؤسسة الرعایة واجب قبول ترددبأنھ ال یوجد : یجب القول مبدئیا

   منشأة رعایة األطفال /جھة رعایة األطفال أثناء النھار /روضة األطفال /منشأة رعایة األطفال الصغار والرضعاألطفال في
 یكون مسموحا لھممراحل التعلیم االبتدائي  /وحتى سن المدرسة وكذلك أطفال المدارس االبتدائیة أثناء النھار العالجیة التربویة

التھاب أنف بدون حمى، ( طرأت حدیثا ولیست في مرحلة متقدمةمع وجود أعراض نزلة برد خفیفة بالتردد على منشأة الرعایة 
  ).سعال من حین آلخر بدون حمى

   ما یلي ُیسري 5مرحلة الصف المدرسي اعتبارا من بالنسبة لألطفال: 
    الذي تكون  یكون مسموحا بھ اعتبارا من الیومالتردد على منشأة الرعایة ال

 .األعراض قد طرأت فیھ 
    عندما ال یكون ممكنا مرة أخرى إالالتردد على منشأة الرعایة 

    من طروء األعراض لم  ساعة على األقل 48بعد یكون األمر
 أیة حمىیتطور إلى حدوث  

    ال یوجد في المحیط المنزلي للطفل أي أشخاص كبار یعانون 
لدى ھؤالء األشخاص من أعراض نزالت برد أو یكون قد تم  
 SARS-CoV-2بفیروس الجزم باستبعاد وجود عدوى  
 .]2التنفسیة الحادة الشدیدة النوع لمتالزمة مرتبط باال فیروس كورونا[


