
إذا كان لطفلك اتصال وثيق خالل الـ 14 يوًما الماضية، فيجب وضع طفلك في
الحجر الصحي لمدة 14 يوًما. هذا الخيار هو األكثر أمانًا، خاصًة إذا كان طفلك عىل
اتصال منتظم مع األشخاص األكثر عرضة لخطر كبير (فوق 65 عاًما أو لديهم حاالت

.(صحية أساسية
:عىل الويب للتحقق من ذلك CDC لمعرفة من هو في خطر، تفضل بزيارة موقع
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical-conditions.html

يعني أن الطفل أوالطالب كان عىل (Close Contact) االتصااللوثيق

لمدة تصل COVID-19 بُعد أقل من 6 أقدام من شخص إيجابي لعدوى

في مجملها إىل 15دقيقة أو أكثر، حتى لو كان كال من الطفل أو الطالب

والشخص اآلخر يرتدون أقنعة. تُحتسبأيًضا الفترات األقصر التي تصل

في مجملها إىل 15 دقيقة في نفس اليوم. أيضاً، يمكنأن يعني االتصال

الوثيق أن الطفل أو الطالب تعرض لفترة وجيزة ولكن بشكل كبير

عىل سبيل .COVID-19 للقطراتالتنفسية للشخص اإليجابي لفيروس

.المثال، سعل الشخص المريض مباشرة عىل الطفل أو الطالب

:عودة الطفل إىل المدرسة
االتصال الوثيق والحجرالصحي 

تمإخبار طفلي بأن يقوم بالحجر الصحي بسبب االتصال الوثيق
(Close Contact) مع شخص مصاب بعدوى COVID-19 أو نتيجة
.SARS-CoV-2 اختباره إيجابية لفيروس

ACPHD إذا لم يكن لطفلك اتصال منتظم مع األشخاص األكثر عرضة لخطر كبير، فإن

.يسمح بفترة حجر صحي أقصر تبلغ 10 أيام

كميوما يستمر الحجر الصحي؟

.يستمرالحجر الصحي لمدة 10 أيام عىل األقل، ولكن 14 يوًما أكثر أمانًا

؟SARS-CoV-2 ماهو فيروس
.COVID-19 هو الفيروس الذي يسبب SARS-CoV-2 فيروس

ماهو االتصال الوثيق؟

ماهو الحجر الصحي؟
دورالحجر الصحي هو أن يبقى الشخص الذي كان عىل اتصال وثيق

(Close Contact) بشخص مصاب بعدوىCOVID-19 بعيًدا عن

.اآلخرين

.في جميع الحاالت، يجب وضع الطفل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام عىل األقل
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


العودة إىل المدرسة في اليوم 11 إذا كانت فترة الحجر الصحي 10 أيام

العودة إىل المدرسة في اليوم الخامس عشر إذا كانت فترة الحجر الصحي 14

يسمى اليوم األخير من االتصااللوثيق مع شخص مصاب "اليوم 0". إذا لم تظهر عىل طفلك أي

أعراض

:أثناء فترة الحجر الصحي وكانت نتيجة اختباره سلبية (إذا تم اختباره)، فيمكنه

.يوًما
عىل سبيل المثال، إذا كان آخر اتصال

وثيق لطفلك في 1 يناير، فسيبدأ الحجر الصحي في 2 يناير. إذا لم تظهر

عىل الطفل أي

أعراض أثناء الحجر الصحي وكانت نتيجة اختباره سلبية (إذا تم اختباره)،

فإن آخر يوم

من الحجر الصحي للطفل لمدة 14 يوًما هو 15 يناير ويمكنهم العودة إىل

المدرسة في 16

.يناير

إذاكانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية، فيمكنه العودة إىل المدرسة أو إىل رعاية

:الطفل عندما يكون كل ما يلي صحيحًا

هليجب أن يخضع طفلي إلجراء االختبار أثناء الحجر الصحي؟

تحدثمع مقدم الرعاية الصحية لطفلك حول إجراء االختبار أثناء

.الحجر الصحي

إذاظهرت األعراض أثناء الحجر الصحي، يجب أن يخضع

طفلك إلجراء االختبار. حتى إذا لم تظهر األعراض عىل طفلك، يوصي

بين SARS-CoV-2 بإجراء اختبار للكشف عن فيروس ACPHD مركز

4-10 أيام بعد

.(Close Contact) االتصال الوثيق

إذالم تظهر عىل طفلك أعراض، ولم يتم اختباره أو كان اختبار الكشف

SARS-CoV-2 عن فيروس

سلبًيا، فيمكنه العودة إىل المدرسة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي (بعد اليوم 11 التالية

.(وليس قبلذلك (Close Contact) لالتصال الوثيق

شرحالجدول الزمني للحجر الصحي

:عودة الطفل إىل المدرسة
االتصال الوثيق والحجرالصحي 
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مرور 10 أيام عىل األقل منذ بداية ظهور األعراض
الطفل ليس لديه حمى لمدة 24 ساعة عىل األقل، بدون
مساعدة من الدواء

      تحسنت أعراض الطفل
و        


