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إلى أولياء أمور الطلبة في المدرسة األساسية من الصف التمهيدي  -الصف التاسع الذين تخالط
أطفالهم بشخص مصاب بفيروس كورونا /كوفيد –19
لقد تبين أن شخصا ً في البيئة المدرسية القريبة لطفلك يحمل فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد.19-
من المحتمل أن 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 المدارس ليس لها دورا ً
ملحوظا ً في نشر العدوى في المجتمع .إذ أن نسبة الذين أصيبوا بالفيروس من موظفي المدارس 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 .يجب عليك
اتباع التعليمات المعدة للحدّ من انتشار العدوى والتي تنطبق على كل فرد في المجتمع .ولكن بنا ًء على عمر طفلك ،فقد يكون من
الصعب عليه االلتزام بالتوصيات المتعلقة بالحفاظ على المسافة ،وبالتالي فإن األطفال بحاجة إلى دعمكم كأولياء أمور.
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.
يمكن للطالب الذين تخالطوا بشخص مصاب في البيئة المدرسية الذهاب إلى المدرسة طالما أنهم يخلون تماما ً من أي أعراض.

األطفا الذين تتراوح أعمارهم بين  6و  16عاما ً والذين لديهم األعراض وقد أوصى الطبيب بأن يجروا الفحص يجب أن
يخضعوا للفحص.

خال مدة الـ  14يوم التي تلي آخر لقاء لطفلك مع الشخص المصاب ،يجب على طفلك االلتزام بما يلي:


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 بينه وبين اآلخرين ممن يتوجب عليه مقابلتهم ( 2 - 1.5متر)  ،سواء في الداخل
أوالخارج .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 وصغار السّن 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 نفس الفترة المذكورة أعاله يجب عليك بصفتك ولي أمر الطف القيام بما يلي:


اطلب الفحص لطفلك من خالل  www.1177.seفي حال ظهور األعراض ،حتى لو كانت أعراضا ً خفيفة .قم
باإلشارة إلى أن طفلك جزء من خارطة تتبع للعدوى . Barnet ingår i en smittspårning



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

إذا مرض طفلك وظهرت عليه أعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا ،فهناك قواعد خاصة عليكم تطبيقها (انظر القواعد المتعلقة
بالعودة إلى الروضة والمدرسة واألنشطة األخرى Regler om återgång till förskola, skola och andra
.)aktiviteter
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.

اقرأوا المزيد عن كوفيد  19-على  www.1177.seأو www.folkhalsomyndigheten.se
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