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إلى أولياء أمور األفطاا ي الرواا الذين تخالفط أفطاالهم ي الرواة بشخص مصاب بايروس
كورونا /كوييد –19
لقد تبين أن شخصا ً في البيئة المحيطة والقريبة من طفلك في الروضة يحمل فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد .19-هناك
احتمال بأن يكون طفلك قد أصيب بالعدوى.
يصاب األطفال في العادة بأعراض خفيفة عند إصابتهم بفيروس كورونا ماعدا استثناءات قليلة جداً ،كما أن األطفال يمثلون نسبة
قليلة من الحاالت التي أصيبت بالفيروس .إن األطفال ينقلون العدوى بدرجة أقل من البالغين ،ويبدو أن الروضات ليس لها دورا ً
ملحوظا ً في نشر العدوى في المجتمع .إذ أن نسبة الذين أصيبوا بالفيروس من موظفي الروضات ليست أعلى من نسبة الذين أصيبوا
به من المهن األخرى .ومع ذلك ال يزال من المهم التنبه إلى األعراض وتحمل مسؤولية عدم نقل العدوى إلى اآلخرين .إن األطفال
بحاجة إلى التقارب مع اآلخرين سواء في المنزل أو الروضة ،ولكن عالوة على ذلك فيجب أن تحاول كولي أمر أن تتبع اإلرشادات
الخاصة بمواجهة انتشار العدوى والتي تنطبق على كل فرد من أفراد المجتمع.
تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريق الرذاذ/القطرات أوالمخالطة عن قرب .عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث،
تتشكل قطرات معدية في الهواء .وبالتالي إذا كان هناك شخص يقف بالقرب من الشخص المصاب يمكن أن يصاب .عندما تستقر
القطرات على األشياء أو األسطح ،يمكن أن تنتقل العدوى عبرها ،عادة عن طريق اليدين .يستغرق األمر من  2إلى  14يوما ً (غالبا ً
 )5منذ اإلصابة بالعدوى ،حتى أن تبدأ األعراض بالظهور.
إن األفطاا الذين تخالفطوا بشخص مصاب ي الرواة يمكنهم التواجد ي الرواة فطالما لم تظهر لديهم أي أعراض.
عادة ً ما يعاني األطفال في سن الروضة من نزالت البرد أكثر من األطفال األكبر سنا ً ومن البالغين .أن يقوم الطفل
بإجراء فحص كورونا في كل مرة يصاب فيها بالرشح هو أمر غير مريح لألطفال الصغار .كما وقد يكون من
الصعب أيضًا على أولياء األمور أن يقيموا متى وكم مرة يكون من المناسب لهم إجراء فحص كوفيد  19-على وجه
التحديد ألطفالهم .يوصى عادة ً بأن يبقى األطفال في سن الروضة في المنزل في المقام األول دون إجراء فحص
فيروس كورونا .في سورمالند نقوم بإجراء فحص كورونا لألطفال الذين تظهر عليهم أعراض من سن  6سنوات.
األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض وكان الطبيب قد أوصى بإجراء الفحص لهم فيجب حينئذ القيام بالفحص .اطلب
الفحص من خالل الموقع  . www.1177.seفي حال اإلصابة بالمرض والحاجة إلى استشارة طبية ،اتصل على
الرقم  1177أو المركز الصحي العادي.
خال مدة الـ  14يوما الت تل آخر لقاء لفطالك بالشخص المصاب ،يجب على فطالك االلتزام بما يل :

الصفحة )2(1



مقابلة أقل عدد ممكن من الناس وتجنب مقابلة األصدقاء واالمتناع عن المشاركة في األنشطة الترفيهية التي تنطوي على
مخالطة اآلخرين عن قرب .تجنب الذهاب للمحال التجارية والتواجد في األماكن العامة ،وإذا أمكن تجنب التنقل بوسائل
النقل العام .المحافظة على المسافة بين طفلك وبين اآلخرين ممن يتوجب عليه مقابلتهم ( 2 - 1.5متر)  ،سواء في
الداخل أوالخارج ،ماعدا في الروضة أو المنزل .يمكن أن يكون طفلك معديا ً حتى قبل أن يظهر عليه المرض.



البقاء في المنزل عند ظهور األعراض ،حتى لو كانت تلك األعراض خفيفة .وأال تعرضوا اآلخرين لخطر العدوى.
األعراض األكثر شيوعا ً لمرض كوفيد  19-لدى األطفال والصغار في السن هي السعال و/أو الحمى .ومن األعراض
الشائعة األخرى التهاب الحلق وصعوبات في التنفس وآالم العضالت عامة وسيالن األنف واحتقان األنف والصداع.
باإلضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ،وخاصة اإلسهال والقيء ،وهذا أكثر شيوعا ً لدى األطفال من لدى
البالغين.
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خال ناس الاترة المذكورة أعاله يجب عليك بصاتك ول أمر الفطا القيام بما يل :


لألطفال فوق سن  6سنوات يمكنك طلب الفحص لطفلك من خالل www.1177.se



اذكر أن الطفل قد يكون قد أصيب بعدوى كوفيد ،19-حتى وإن كنت تطلب الرعاية الطبية لطفلك ألسباب أخرى.

األطفال فوق سن  6سنوات
إذا كان الطفل قد قام بإجراء فحص كورونا وتم تشخيص إصابته بالمرض خالل األشهر الستة الماضية ،فال ينبغي أن يقوم الطفل
بإجراء الفحص مرة أخرى ،بل عليه فقط البقاء في المنزل حتى تختفي األعراض.
يجب عليكم اتباع هذه اإلرشادات لمدة  14يو ًما حتى لو قام الطفل بإجراء الفحص ولم يظهر لديه الفيروس ،فقد يشير إجراء الفحص
مجددا ً في وقت الحق من هذه الفترة إلى أن الطفل يحمل الفيروس بالفعل .يجب إجراء الفحص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6و  16عا ًما فقط في حال ظهرت عليهم األعراض.
اقرأوا المزيد حول كوفيد 19-على الموقع  www.1177.seأو على www.folkhalsomyndigheten.se
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