المعلومات باختصار

التعامل مع األعراض المرضية أو أعراض البرد لدى األطفال في دور الرعاية النهارية لألطفال
وفي مراكز رعاية األطفال
إرشادات اآلباء والعاملين في دور الرعاية النهارية لألطفال ومسؤولي الرعاية النهارية لألطفال
متى يجب أن يالزم الطفل البيت؟
إذا ظهر عليه على األقل أحد األعراض التالية
(يجب في هذا اإلطار أن تظهر كل األعراض في صورة حادة  /ال يعتد عندئذ باألعراض النمطية ألي مرض مزمن):

الحمى بد ًءا من درجة °38.0م

الزكام

سعال جاف

اآلباء ينتبهون إلى
درجة الحرارة الفعلية

بدون عالمات مرضية إضافية
ال يوجد سبب لإلبعاد

ليس بسبب مرض مزمن ،مثل الربو

نعم

هل الطفل بحاجة
إلى طبيب/ة؟
إن كانت اإلجابة بنعم ،فيجب على اآلباء االتصال تليفونيًا بطبيب/ة األسرة الخاص/ة بك
أو طبيب/ة األطفال والمراهقين.

نعم
الطبيب/ة هو /هي من يتخذ /تتخذ القرار بشأن
إجراء اختبار للتحقق من اإلصابة بفيروس كورونا
أمور ينبغي مراعاتها :ال يسمح للطفل بالذهاب إلى الدار الملتحق
بها في الفترة ما بين إجراء االختبار واإلبالغ بالنتيجة.

ال

ال
نعم
سلبية

الطفل يالزم البيت

نتيجة االختبار ...
إيجابية

يرجى مراعاة
تعليمات مكتب الصحة.

الطفل لم يصب بالحمى لمدة يوم واحد على األقل
وحالته العامة جيدة
بالنسبة لآلباء للتوجيه:
"من واقع حالة طفلي التي كان عليها باألمس ،فكان من الممكن أن يذهب
إلى دار الرعاية النهارية لألطفال أو مركز رعاية األطفال ،لذا يمكنه اليوم
معاودة الذهاب إلى هناك".

نعم

نعم
يسمح للطفل بمعاودة الذهاب إلى دار الرعاية المعنية مرة أخرى.
ليس من الضروري تقديم شهادة طبية.
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المعلومات باختصار

التعامل مع األعراض المرضية أو أعراض البرد لدى األطفال في دور الرعاية النهارية لألطفال
وفي مراكز رعاية األطفال
إرشادات لآلباء والعاملين (انظر أعاله)
جائحة كورونا تضعنا جميعًا أمام تحديات جديدة .عقب انتهاء فترة مالزمة البيت ألغراض أمنية فإننا
ال نزال في حيرة ،ما بين القيام بواجب توفير أفضل حماية ممكنة لكل األطراف ،وبين تفعيل حق األطفال
في الحصول على التعليم ورعاية الدولة.

والقرار ما إذا كان الطفل مريضًا أم ال ،يرجع بشكل أساسي إلى تقدير اآلباء .وعند إحضار األطفال،
البادي عليهم المرض بوضوح ،إلى الدار ،أو إذا مرضوا أثناء وجودهم في دار الرعاية النهارية لألطفال
أو مركز رعاية األطفال ،فيمكن أن تتولى إدارة الدار مهمة إحضار األطفال.

وكما كان الحال قبل جائحة كورونا ،فإن األطفال الذين يبدو عليهم المرض بشكل واضح ،لن يتم
إحضارهم إلى دار أو مركز الرعاية النهارية لألطفال.

طريقة التصرف عند ظهور األعراض
إذا ما ظهر على األطفال أي من األعراض التالية المميزة لمرض كوفيد  ،19فيتم استبعادهم من المشاركة
في أي أنشطة ويحظر عليهم دخول الدار:

الزكام غير المصحوب بعالمات مرضية إضافية ال يمثل صراحة سببًا لإلقصاء من الدار .الزكام ،وفقًا ألحدث
المعارف العلمية المتوفرة ،ليس ع ََرضًا نمطيًا لحالة عدوى بمرض كوفيد  19لدى األطفال الصغار.

» الحمى (بد ًءا من درجة °38.0م)
بالنسبة لآلباء :يرجى مراعاة التنفيذ الصحيح لعملية قياس درجة الحرارة ،اعتمادًا على الطريقة
المتبعة والجهاز المستخدم في القياس.
» سعال جاف،
أي أنه يكون غير مصحوب بمخاط وال يكون السبب فيه اإلصابة بمرض مزمن ،مثل الربو.
السعال الخفيف أو العرضي أو الحكة التي تحدث في الحلق بين الحين واآلخر ،ال يسببان اإلقصاء
تلقائيًا من الدار.

اآلباء هم من يقررون ،استنادًا إلى حالة ابنهم ،ما إذا كان عليهم االتصال تليفونيًا بطبيب/ة األسرة
أو بطبيب/ة األطفال/المراهقين.

طريقة التصرف عند السماح مرة أخرى بالذهاب إلى دار الرعاية النهارية لألطفال أو مركز رعاية األطفال لتلقي الرعاية.
إن لم يتم االتصال بأي طبيب/ة ،فيكون من الالزم عندئذ أال يصاب الطفل بالحمى وتكون حالته العامة جيدة
لمدة يوم واحد على األقل  ،قبل السماح له بالذهاب إلى دار الرعاية مرة أخرى .وبالنسبة لآلباء فقد أثبتت
قاعدة اإلبهام التالية نجاحها في هذا السياق" :من واقع حالة طفلي التي كان عليها اليوم ،فكان من الممكن أن
يذهب إلى دار الرعاية النهارية لألطفال أو مركز رعاية األطفال ،لذا يمكنه غدًا معاودة الذهاب إلى هناك".
إذا ما عمد اآلباء إلى طلب المشورة الطبية ،فإن القرار يعود إلى الطبيب/ة المعالج/ة بشأن إجراء اختبار
 SARS-CoV-2للتحقق من اإلصابة بفيروس كورونا .إن لم يتم إجراء االختبار ،فلن يسمح للطفل
بالذهاب مرة أخرى إلى الدار إال باستيفاء االشتراطات المذكورة أعاله (ال يصاب الطفل بالحمى وتكون
حالته العامة جيدة لمدة يوم واحد على األقل) أو التعليمات الفردية الصادرة عن الطبيب/ة.
إذا ما تم إجراء االختبار ،فإن األطفال تالزم البيت إلى أن يتم اإلبالغ بنتيجته.

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية  ،فلن يسمح للطفل بالذهاب مرة أخرى إلى الدار إال باستيفاء االشتراطات
المذكورة أعاله :ال يصاب الطفل بالحمى وتكون حالته العامة جيدة لمدة يوم واحد على األقل ،أو التعليمات
الفردية الصادرة عن الطبيب/ة.
أما إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فإنه تسري القاعدة التالية :مكتب الصحة هو من يقرر الوقت الذي
يسمح فيه للطفل مرة أخرى الذهاب إلى دار الرعاية النهارية لألطفال أو إنهاء الحجر الصحي المفروض.
يجب أال تظهر على الطفل أي أعراض لمدة  48ساعة على األقل ،ولن يسمح له بمعاودة الذهاب إلى دار
الرعاية النهارية لألطفال أو مركز الرعاية إال بعد مرور  10أيام على األقل على بداية ظهور األعراض.
وبوجه عام فإنه يسري ما يلي:
يجب إثبات عدم اإلصابة بالفيروس للسماح بمعاودة الذهاب إلى أي دار رعاية ،وليس من الضروري تقديم
شهادة طبية.

إرشادات أخرى
أبناء األخوة األصحاء يسمح لهم بالذهاب دون أي قيود إلى دار الرعاية النهارية لألطفال
أو مركز رعاية األطفال ،طالما أن مكتب الصحة لم يفرض عليهم الحجر الصحي.

قد يكون من الضروري في أي وقت مواءمة القواعد السارية بحسب موقف الجائحة الوبائي أو وف ًقا
للمعارف العلمية الجديدة المتاحة .فهذه المعارف تعكس الواقع العلمي في مدينة هامبورج الهانزية الحرة
المسجلة في .2020/8/5

يتعين دائ ًما بالدرجة األولى مراعاة المعايير والقواعد الصادرة عن مكتب الصحة المختص.
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