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ي لكوفيد  ي مدارس  19- الفحص الطب 
 
ي  TKف

امج الخارجة عن المناهج والب  ، ورياض األطفال والب 
  تخدم األطفال والشباب

 2021نيسان،  21

تبت هذه الوثيقة من قبل إدارة الصحة العامة بمقاطعة ألميدا )
ُ
وزارة الصحة العامة  مع توجيهات   ( بما يتماشى  ACPHDك

ي كاليفورنيا 
ي تطرأ بخصوص توفر االختبار. ،  والتغي  19-سيتم تحديث هذه الوثيقة حسب المعرفة، وانتشار كوفيد . ف 

 ات الت 
 

امج التابعة   يوم قبل  السواء كلعىل  وألعراضه 19-والشباب لكوفيدتعرض األطفال  فحصلها يجب عىل المدارس والير
 . نامج أو المبت  وري للحد من انتشار مرض كوفيد السماح لهم بالدخول إىل الير بي   األطفال والموظفي     19-إن الفحص ض 

ي المدارس. العاملي   
  ف 

 :  هذه الوثيقة ما يىلي
  تبي ّ 

  ،  و  الفحصعملية   .1
ي يجب استيفاؤها قبل أن يتمكن الطفل من العودة إىل برنامج مدرشي   .2

أو  19-أعراض كوفيد بعد تجربةالمعايي  الت 
 . ي  بعد اختباٍر إيجابر

 
امج المدرسية  ل.  واألعراض أسئلة التعرض اإلجابة عىلأو أولياء األمور  من اآلباءنوصي بأن تطلب الير ي المي  

:  ف    يرجر مالحظة ما يىلي

•  .   فحص درجة الحرارة اختياري،  غي  إلزامي

ي الصفحةالملحق أ  •
  بالنسبة لألطفال.  واألعراض فيه نموذج أسئلة للتعرض 9 . ف 

ىلي يمكن للمدارس استخدام مجموعة متنوعة من األساليب لفحص الصحة ال •
يد   مي    أو بالير

ً
ي تتضمن تطبيقا

، والت 
 أو عير 

ً
 ورقيا

ً
ي أو نموذجا

وب  نت . اإللكي    اإلني 

•  . ىلي
  ال يتوجب عىل المدارس مراقبة االمتثال للفحص المي  

 

A.  :  ما العمل الفحص الصحي
 

 : يتألف الفحص الصحي من ث�ثة أجزاء
 ( فحص التعرض1)
 ( فحص ا�عراض والتحقق البصري2)
 فحص درجة الحرارة )غير مطلوب( ( 3)

  

وريا���طفال والبرامج الخارجة عن المناهج  TKمن أسئلة فحص الصحة في مدارس  وترد في نهاية هذه الوثيقة عينة 
 . الدراسية التي تخدم��طفال والشباب

 

نامج المدرسي   . يرج  مالحظة أنه يظل من الواجب إجراء فحص برصي عند وصول الطفل إىل الب 
  

 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools--en.pdf
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إذا كا���جابة على أي من السؤالين هي نعم، فتأكد من أن المعايير المطلوبة للعودة إلى البرنامج تنطبق على الطفل  
 (. 5)انظر القسم ب، الصفحة 

 

 فحص التعرض لألطفال  (1
 

 على الوالد أو الوصي أن يجيب ع���سئلة التالية: 
ل الماضية، هل كان للطفل تماس مباشى مع أي شخص  14خالل األيام الـ  .1 ي المب  

 
تم   ف

وس؟  19-تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض كوفيد جري له اختباٌر أكد أنه مصاب بالفي 
ُ
 أو أ

ل الماضية، هل كان للطفل  14خالل األيام الـ  .2 تم   تماس مباشر مع شخص خارج المب  

جري 19-تشخيصه بـ كوفيد
ُ
وس؟  أو أ  له اختباٌر أكد أنه مصاب بالفي 

 

 توضيح للسؤالين ا�� والثاني أع�ه: 

o  أيام   10أيام من بداية ظهور األعراض، أو خالل  10خالل  حدث التعرض فقط إذا  بـ "نعم"أجب

 . ي ي أن   من اختبار إيجابر
 وينبغ 

ً
هذا هو الوقت الذي قد يكون فيه الشخص المصاب بكوفيد معديا

 .
ً
 يكون معزوال

o   ي التماس المباشر
  15أقدام من الشخص المصاب بكوفيد لمدة  6الطفل كان عىل مسافة  أنيعب 

ي اليوم نفسه يصل مجموعها إىل  دقيقة أو أكب  
ة متعددة ف  ات قصي   دقيقة( 15)يشمل ذلك في 

ي  ن الطفل والشخص اآلخر يرتديان أقنعة. كا  حب  لو
 أن الطفل تعرض   التماس المباشر قد يعب 

ً
أيضا

، أن الشخص  للرذاذ التنفسي للشخص المصاب بمرض كوفيد لمدة أقرص ولكن بشكل مؤثر. 
ً
مثال

ة عىل الطفل.   المريض كان قد سعل مباشى
 

 قبل البدء بالفحص الصحي، اطرح سؤالين مهمين: 

هل أُرِجع الطفل إلى منزله أو تغيب بسبب  .1  المرض؟في ا�يام العشرة الماضية، 

هل تم تشخيص الطفل بمرض كوفيد .2 هل أُجري له اختباٌر أكد أنه  19-ف���يام العشرة الماضية،  أو 
 مصاب بالفيروس؟ 
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هذا التعرض قد حدث قبل أكثر إذا أجاب الوالد أو الوصي بنعم على ك� السؤالين أو  هما، فاسأله ثانيةً إذا كان  أحد
  أيام؟ 10من 

  أيام، أرجع الطفل إلى المنزل. 10إذا أجاب الوالد أو الوصي ب� على أن التعرض لم يكن قبل أكثر من  ➢
ر  أيام، يجوز أن يستمر الطفل في حضو 10إذا أجاب الوالد أو الوصي نعم بأن التعرض كان منذ أكثر من  ➢

  البرنامج، ولكن مع الشروط التالية:
م هي الح���دنى المطلوب من قبل المقاطعة،  10�حظ أن فترة الحجر الصحي التي تبلغ  ▪ أيا

ولذلك، يجب على   يوماً من الحجر الصحي ما تزال أكثر الخيارات أمانا. 14غيرأن فترة الـ 
بدقة بجميع التدخ�ت غير الدوائية   يوًما ا�لتزام  14��طفال الذين ينهون الحجر الصحي قبل 

أقدام عل���قل   6الموصى بها، بما في ذلك ارتداء أغطية الوجه دائًما، مع الحفاظ على مسافة 
 .14حتى اليوم   19-من ا�خرين، ومراقبة أعراض كوفيد

ا أنه إذا كان للطفل تماس مباشر منتظم مع أي شخص معّرض لخطر  ▪
ً
اإلصابة بمرض  الحظ أيض

يمكن الوصول إلرشادات الحجر الصحي من   يوًما.  14، فيجب تطبيق حجر صحي لمدة خطي  
ACPHD هنا .  

 

 
 

 فحص األعراض + الفحص البرصي (2

 اطرح على الوالد أو الوصي السؤال التالي: 

ي 
ة أيام(،  منذ تواجد الطفل آلخر مرة ف  ة إذا كان الطفل خارج المدرسة ألكير من عشى ة األخي  ي األيام العشى

المدرسة )أو ف 

(؟
ً
ي ذلك واحد أو   هل كان لديه أي أعراض جديدة أو مختلفة أو غي  مفشة بسبب آخر )أي مرض مشخص سابقا

بما ف 

 :  مما يىلي
 أكير

  درجة مئوية أو أعلى( 37.8درجة فهرنهايت/ 100الحمى ) •

 سعال •

 صداع شديد •

 ألم في الحلق  •

 قد يصف ا�فال الطعام بأنه ذا "طعم سئ" أو "طعم مضحك". فقدان لحاسة الذوق أو الشم. •

 صعوبة في التنفس  •

 التقيؤ أو ا�هال  •
 

ي الفحص البرصي.  برصي:  قم بفحص
ل إذا بدا    ال توجد متطلبات محددة ف  نامج المدرشي بإرجاع الطفل إىل المي   يسمح للير

ي من أي أعراض. 
  عليه المرض عند الوصول، حت  لو قال الوالد أن الطفل ال يعاب 

 

 

ا عن عالمات عىل: 
ً
 انظر إىل الطفل بحث

o  مرض مثل السعال 
o التعب 
o    تهيج أو اضطراب شديدان 
o  ي التنفس

 صعوبة ف 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2020.12.30.pdf
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نعم" على أي من ا�عراض المذكورة أع�ه أو إذا بدا الطفل مريًضا، فأرسله إلى “بـ إذا أجاب الوالد أو الوصي  
  المنزل.

 

 فحص درجة الحرارة (3
 

قياس درجة الحرارة، ولكن إذا كان البرنامج المدرسي يريد التحقق من درجات الحرارة، يرجى اتباع���شادات  ACPHD��يتطلب  
  أدناه.

 
 

،  عنها قبل وصول الطفل بقياسها واإلبالغإذا كان برنامجك المدرشي يتطلب قياس درجة الحرارة ولم يقم الوالد 

نامج  فيجب ي الير
ان حرارة "ال يعمل باللمس" المدرشي باستخدامأن تقاس ف  يجب عىل من يقيس الحرارة   . مي  

ي وجه  ارتداءأو ارتداء قناع 
. االحتفاظ بوجهه خلف حاجز ا أو واف  ي

يجب إعادة فحص درجات الحرارة  لزجاج الواف 
ي تظهر أقل من 

 درجة مئوية( للتأكد من دقة القراءة.  35.6درجة فهرنهايت ) 96الت 
 

هو محدد أع�ه، فأرجعه إلى المنزل.   إذا ظهر أن الطفل مصاب بحمى كما 

  موازين الحرارة التي تعمل بطريقة اللمس.

ان الحرارة يعمل  بطريقة اللمس )عىل سبيل المثال تحت اللسان أو عىل الجبهة( هو النوع إذا كان مي  
ي حدوث حىم. 

يجب تنظيف موازين الحرارة   الوحيد المتاح، فال يجب استخدامه إال عند االشتباه ف 
ي بعد كل استخدام. 

 يجب عىل الفاحص :  هذه وتعقيمها كما ينبغ 

ا من القفازات الخالية من الال  .1
ً
ي تستخدم لمرة واحدة  أن يرتدي زوًجا جديد

تكس والت 
ان حرارة يعمل باللمس.  ي كل قياس لدرجة الحرارة باستخدام مي  

 ف 

 إزالتها والتخلص منها.  بعد وأن يقوم بتنظيف اليدين قبل وضع القفازات  .2
 

 حول قياس درجات الحرارة بأمان، راجع 
ً
كات  19-دليل الفحص كوفيدللحصول عىل إرشادات أكير تفصيال للشى

 والمؤسسات
 

B.  متطلبات العودة إىل برنامج مراسي 

دهم بسب���عراض  :بالنسبة ل�طفال الذين تم استبعا

  المتطلبات  السيناريو
 

للطفل  19-( اختبار كوفيد1إذا كان ) .1
 
ً
( إذا لم يتم اختبار الطفل  2أو )إيجابيا

 ، و أيام عىل األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة   10مرور  •

ساعة عىل األقل دون حىم،  ودون   24وانقضاء  •
ضة للحرارة، مثل  

ِّ
مساعدة األدوية المخف

ان حرارة "ال يعمل باللمس"، تعّرف مقاطعة ألميدا الحىم بأنها درجة   من الحىمعند التحقق  باستخدام مي  
 درجة فهرنهايت( أو أعىل.  100درجة مئوية ) 37.8تبلغ حرارة 

http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
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ي له، فقد   ولم يتم  إجراء أي تقييم طتر
 يعود الطفل بعد: 

 

يل أو أسيتامينوفي   )تيلينول( أو إيبوبروفي   )أدف
 ، وموترين( 

ي  •
أعراض أخرى، مثل السعال أو ضيق التنفس، آخذة ف 

 التحسن. 

•  : ال حاجة لورقة من طبيب   يرجر مالحظة ما يىلي
، اطلع عىل    لمزيد من المعلومات .   أو عيادة

 حول مدة الحجر الصحي التابعة  
ً
األسئلة األكير تداوال

المعلومات المصورة لوقت مغادرة   و ACPHDلـ 

 . العزل 

 
 

 

إذا لم يتم اختبار الطفل، ولكن تم   .2

ي له، يجوز أن   يعود  إجراء تقييم طتر

ي الحاالت التالية:  10مرور  قبل
 أيام ف 

 

 و تالشت األعراض،  •

ي )طبيب أو ممرضة ممارسة أو   • وقدم المقّيم الطتر

( تم  1) توضح أنهمساعد طبيب معتمد( رسالة  

  ليست( أعراض الطفل 2إجراء تشخيص بديل و)

وألسباب تتعلق بالخصوصية،   . 19-بسبب كوفيد

نامج المدرشي بفرض إلزامية الكشف   ال ُيسَمح للير

 عن التشخيص البديل. 

 : ي بعض األحيان يظهر بوضوح أن   يرج  مالحظة ما يىلي
وف 

لسبب آخر، مثل التهاب الحلق    الطفل مردها أعراض 

ي هذه الحالة، الطبيب  العقدي أو مرض الحىم القالعية. 
وف 

 . نامج المدرشي ال  وهذا  هو من يسمح بعودة الطفل إىل الير

ي 
العديد من األطفال   . 19-أن الطفل مصاب بكوفيد يعب 

 ال تظهر عليهم أي أعراض.  19-والشباب المصابي   بكوفيد

ي فقط أنه تم تحديد سبب آخر 
غي   التشخيص البديل يعت 

نامج   19-كوفيد ي أبعدت الطفل عن حضور الير
لألعراض الت 

 .  المدرشي

 

  19-إذا كان اختبار كوفيد .3

 للطفل 
ً
، وكان اآلباء أو  سلبيا

األوصياء يرغبون بعودة  

نامج المدرشي   الطفل إىل الير

ة أيام  من   قبل مرور عشى

ي  
العزلة، يمكن عودة الطفل ف 

 الحاالت التالية: 
 

ورة أن    • يشعر الطفل بالتحسن )ليس بالرص 

 )
ً
 و تتالشى األعراض كليا

  ودون ساعة عىل األقل دون حىم،  24انقضاء  •

ضة للحرارة، مثل  
ِّ
االستعانة باألدوية المخف

أسيتامينوفي   )تيلينول( أو إيبوبروفي   )أدفيل أو 

 و  موترين(،

 )طبيب أو ممرضة   •
ً
 طبيا

ً
استشار الطفل مقّيما

ممارسة أو مساعد طبيب معتمد( لتحديد تأثي   

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
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ي منها. 
ي يعاب 

يتوجب عىل المقّيم   األعراض الت 

ي أن يقدم رسالة تشي  إىل أن ) ( أعراض 1الطتر

(  2،  وأن )19-بسبب كوفيد ليستالطفل 

    19-اختبار كوفيد
ً
نامجكان سلبيا   )ال ُيسَمح للير

إلزامية الكشف عن التشخيص البديل(،  بفرض 

 بل

•   ، ي ر عىل اآلباء أو الوصي استشارة مقّيم طتر
ّ
إذا تعذ

فيجب عليهم الحصول عىل نتيجة اختبار  

تبي   أنه تم إجراء اختبار   19-سلبية لكوفيد

 .PCRالجزيئات أو 
 

بالنسبة لألطفال الذين ال   .4

يعانون من أعراض، والذين  

تم استبعادهم بسبب  

 19-التعرض لحالة كوفيد

 فعلية أو محتملة: 

 

امج  • بسبب  إذا تم استبعاد الطفل من أحد الير
ي من    COVIDالتماس المباشر مع شخص إيجاب 

ي من  
، أو بسبب شخص يعاب  ىلي

أو التعرض المب  
، يمكن أن يعود الطفل بعد  أعراض مرض كوفيد

أيام من الحجر عىل األقل بعد آخر اتصال   10
طالما لم تظهر عىل الطفل   باألشة أو الشخص

-أعراض كوفيدإذا ظهر لدى الطفل  أي أعراض. 
، فيجب إجراء اختبار   19 أثناء الحجر الصحي

 . 19-كوفيد

أيام من   10مدة الحظ أنه عىل الرغم من أن  •
الحجر الصحي هي الحد األدب  المطلوب، إال أن  

يوًما من الحجر الصحي ال تزال هي   14مدة 
 
ً
وعالوة عىل ذلك، يتعي   عىل   ا. الخيار األكير أمان

جميع األفراد الذين ينهون الحجر قبل اليوم  
ام الصارم بجميع التدخالت غي     

الرابع عشى االلي 
ي ذلك ارتداء أغطية  

الدوائية الموص بها، بما ف 
ي كل األوقات، والحفاظ عىل مسافة ال  

الوجه ف 
أقدام من اآلخرين، والمراقبة الذاتية  6تقل عن 
.  19-وفيدألعراض ك   حت  اليوم الرابع عشى

ا أنه إذا كان للطفل تماس مباشى   •
ً
الحظ أيض

اإلصابة  منتظم مع أي شخص معّرض لخطر 

لمدة  ، فيجب تطبيق حجر صحي بمرض خطي  
، اطلع عىل    لمزيد من المعلومات يوًما.  14

 حول مدة الحجر الصحي التابعة  
ً
األسئلة األكير تداوال

المعلومات المصورة لوقت مغادرة   و ACPHDلـ 

 . العزل 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
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 ماذا تفعل عندما يتوجب إرجاع طفٍل إلى المنزل 

ي ذلك اليوم. أخير الوالد أو الوصي بأن الطفل ال يمكنه   .1
نامج ف   حضور الير

 

ي إجراء اختبار كوفيد .2
 إذا كان ذلك مناسًبا.  19-وجههم لالتصال بالطبيب أو العيادة العادية والتفكي  ف 

 

ة المخصصة لآلباء حول الفحص الصحي لكوفيد .3 ة المخصصة   . 19-أعط الوالد أو الوصي النشى تتضمن النشى
، كما تتضمن تعليمات حول كيفية إجراء االختبار. لآلباء المعايي  المطلوبة لعودة  نامج المدرشي  الطفل إىل الير

 

4.  . نامج المدرشي ي معايي  العودة إىل الير
ل حت  يستوف  ي المي  

ورة بقاء الطفل ف  ر األب برص 
ّ
 ذك

 

 

  ا�سئلة ا�كثر تداولً 
 المتعلق ب��عراض؟ ماذا يحدث إن لم يكن الوالد متأكداً من ا�جابة بـ "نعم" عن السؤال 

كي   عىل كون األعراض 
شّجع   عن مرض الطفل المعتاد، أو أنها غي  مفهومة .  مختلفةو/أو  جديدةاطلب من الوالد الي 

ي حدسه. 
 إليك مثال:  الوالد عىل الثقة ف 

 غالباً ما يسعل بسبب التمرين أو الحساسية. يعاني الطفل من الربو.
 عما يكون عليه عادة؟هل السعال لدى الطفل أسوأ من المعت •

ً
 أو  ال  اد أو يبدو مختلفا

ً
 جديدا

ً
، إذن هذا ليس َعَرضا

 .
ً
 مختلفا

 عما يكون عليه عادة؟ •
ً
 هذا السعال هو عرض جديد أو  نعم هل السعال لدى الطفل أسوأ من المعتاد أو يبدو مختلفا

ً
، إذا

 مختلف. 

 للطفل؟ ماذا لو قال الوالد أ���يستطيع إجراء اختبار 

 اسأل العائالت عما إذا كانوا قد جربوا الخيارات أدناه: 

o  ي لديها مزود للرعاية الصحية،  عىل العائالتيجب
تأمي   أو تغطية صحية، أن تتصل بمزود الرعاية   أو خطةالت 

 الصحية أو الخطة بشأن االختبار. 
o ي مقاطعة ألميدا، يرجر  19-بخصوص األسئلة عن االختبار وللحصول عىل قائمة بمواقع اختبار كوفيد

  ف 
  . 19 - زيارة موقع اختبارات ]كوفيد[ 

 

https://covid-19.acgov.org/testing.page
https://covid-19.acgov.org/testing.page
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  أسئلة نموذجية لألطفال الملحق أ: 

 ال نعم  أسئلة نموذجية

له أو تغيب بسبب  1) رِجع الطفل إىل مي  
ُ
ة الماضية، هل أ ي األيام العشى

( ف 
 المرض؟

  

ة الماضية، هل تم تشخيص الطفل بمرض كوفيد2) ي األيام العشى
-( ف 

وس؟ 19 جري له اختباٌر أكد أنه مصاب بالفي 
ُ
 أو هل أ

  

نامج تنطبق عىل الطفل.   إذا كانت اإلجابة عىل أي من السؤالي   هي نعم، فتأكد من أن المعايب  المطلوبة للعودة إىل الب 

مع أي   تماس مباشر الماضية، هل كان للطفل   14( خالل األيام الـ 3)
لشخص  ي المب  
 
أو كان لديه اختبار يؤكد أن   19-تم تشخيصه بـ كوفيد  ف

وس؟   لديه الفي 

  

ي غضون األيام الـ 4)
تماس مباشر  الماضية، هل كان للطفل  14( ف 

ل ار يؤكد  أو كان لديه اختب 19-تم تشخيصه بـ كوفيد بشخص خارج المب  
وس؟   أن لديه الفي 

  

   ايمكن للطفل حضور البرنامج المدرسي  ، ل4أو  3إذا كان الجواب "نعم" على أحد السؤالين 
 ، فأجب عن��سئلة أدناه   4و 3ع���سئلة  إذا كان الجواب "ل"

 :  ال نعم  هل لدى الطفل أي مما يىلي

   مئوية أو أعىل(درجة  37.8درجة فهرنهايت/  100( حىم )5)

   ( سعال6)

   ( صداع شديد 7)

ي الحلق 8)
   ( ألم ف 

قد يصف األطفال الطعام بأنه ذا   ( فقدان لحاسة الذوق أو الشم. 9)
 " أو "طعم مضحك". ءشي "طعم 

  

ي التنفس 10)
   ( صعوبة ف 

    ( التقيؤ أو اإلسهال11)

  للطفل حضور، ل يمكن  إذا كان���جابة "نعم��ي من��سئلة أع�ه 
  البرنامج المدرسي

قس درجة حرارة ،  وإذا كانت اإلجابة "ال" لكل األسئلة الواردة أعاله 
نامج يتطلب قياس درجة الحرارة(  الطفل )إذا كان الب 

  

 ال  نعم  قس درجة حرارة الطفل
درجة   37.8درجة فهرنهايت ) 100.0الطفل ( هل درجة حرارة 17)

  مئوية( أو أعىل؟

  

درجة   100.0إذا كان الجواب "نعم"، درجة الحرارة 
يمكن للطفل حضور البرنامج   ل →فهرنهايت أو أعلى 

  المدرسي 
درجة  100.0إذا كان الجواب "ل"، درجة الحرارة ل تبلغ 
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 يمكن للطفل الحضور    فهرنهايت أو أعلى 
 

 


