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 إرشادات للوالدین   -عند مرض طالب المدرسة 

 

 إلى المدرسة وھو مریض.  من المھم جداً للوقایة من انتشار فیروس كورونا، عدم مجيء الشخص

واإلسھال وألم األعراض النموذجیة لمرض فیروس كورونا ھي على سبیل المثال ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال وألم الرأس والغثیان  
العضالت وألم الحلق والزكام وضیق التنفس وفقدان حاسة الشم أو التذوق. من غیر الممكن تمییز أعراض مرض فیروس كورونا عن باقي 
أعراض أمراض الفیروسات إال من خالل اختبار فیروس كورونا. أعراض مرض فیروس كورونا للطفل على وجھ الخصوص كثیراً ما تكون  

 غرق لفترة قصیرة.خفیفة وتست

إذا ظھرت لدى طالب المدرسة أو لدى أفراد عائلتھ أعراض، حتى ولو كانت خفیفة، تشیر إلى اإلصابة بمرض فیروس كورونا، فیتوجب إجراء 
 اختبار فیروس كورونا للشخص الذي تظھر علیھ األعراض بدون تأخیر. 

 اختبار فیروس كورونا باالتصال باستشارات فیروس كورونا،  بإمكان والدي االطفال سكان ھلسنكي حجز موعد للطفل من أجل 
الساعة    10024 09 310ھاتف:   الرسمیة،  العمل  ھاتف:  16  -  7(أیام  الطوارئ،  بمساعدة  األوقات  باقي  وفي   (116117 . 

بإمكان األشخاص البالغین سكان ھلسنكي حجز موعد لھم من أجل اختبار فیروس كورونا أیضاً بإجراء تقییم أعراض كورونا على اإلنترنت  
 . بخصوص البلدیات األخرى، یتوجب التواصل مع المستوصف الخاص بالمنطقة.Omaolo.fiمن خالل الرابط: 

الذي تظھر علیھ األعراض   الشخص  یبقى  أن  الذین ال تظھر علیھم یتوجب  العائلة  أفراد  نتیجة االختبار.  البیت على األقل حتى ظھور  في 
أن أعراض بإمكانھم أن یكونوا في المدرسة أو في حضانة األطفال أو في العمل، أثناء فترة انتظار نتیجة االختبار، مالم یكن ھناك شك قوي ب

 بفیروس كورونا.ى فرد العائلة الذي ینتظر نتیجة االختبار ُمصاب بالعدو 

فترة إذا كان اختبار فیروس كورونا سلبیاً، فمن الممكن العودة إلى المدرسة عندما یكون الطفل بدون أعراض. أحیاناً یستمر الزكام والسعال ل 
بر مانعاً للعودة إلى  طویلة بعد التھابات الجھاز التنفسي العلوي. عندما یكون الطفل قد تحسن بخالف ذلك، فإن ھذه األعراض البسیطة ال تُعت

 المدرسة، إذا كانت نتیجة االختبار سلبیة ومن الواضح أن األعراض تقل.

 إذا بدأت األعراض من جدید فیما بعد أو ازدادت، فیتوجب الذھاب إلجراء االختبار من جدید. 

ن الحصول على إرشادات بخصوص االستمرار من إذا كان اختبار فیروس كورونا إیجابیاً، فیتوجب أن تبقى العائلة كلھا في البیت. من الممك
 الرعایة الصحیة.

من المھم جعل أعراض الربو وأعراض الحساسیة لدى طالب المدارس تحت السیطرة على أفضل وجھ من خالل العالج الجید بالدواء. ال 
ألطفال. یتوجب الذھاب إلجراء اختبار فیروس  یحتاج الطفل ألن یغیب عن المدرسة بسبب األعراض الخفیفة طویلة المدى النموذجیة بالنسبة ل

 كورونا حتى ألسباب بسیطة، إذا كان ھناك شعور بأن أعراض االلتھابات والعدوى من ضمن األعراض.

 جد یتوجب على الوالدین أیضاً تقییم أوضاع أولئك األطفال الذین من المعروف أن لدیھم مرض الشقیقة أو ألم البطن الناتج عن التوتر. ال تو
حاجة للغیاب عن المدرسة أو للذھاب إلجراء اختبار فیروس كورونا بسبب األعراض المألوفة الطویلة المدى، ولكن إذا تغیرت األعراض 

 فیتوجب الذھاب إلى االختبار بسھولة.

میع أولئك الذین تظھر علیھم من المھم السعي للتقلیل أیضاً من انتشار األمراض المعدیة األخرى، كي تكفي المقدرة على إجراء االختبار لج
 األعراض. 

 الفعالیة الخاصة باألمراض الوبائیة
 مدینة ھلسنكي
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