
NEL CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI SOSPETTI  
DI COVID 19 E/O FEBBRE >37.5°C 

  37.5أكثر من درجتها ظهورحمى  /أو19بكوفيد  هابتعلق المشتبه األعراض ظهور حالة في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في المنزل

يبقى التلميذ المصاب بأعراض في المنزل  - 1

     

بالتغيب عن ار المدرسة بيقوم أهل التلميذ بإخ - 2

   المدرسة ألسباب صحية

 

للحالة السريري لتقييما إلجراء األطفال طبيب/  خاصال طبيبالب الوالدان صليت - 1  

التشخيصيختبار اال إجراء طبيبال قد يطلب  - 2  

وصفه تم إذا التشخيصي لالختبار المريض يخضع  - 3  

 في المدرسة

 إلى أعراض تظهر عليهالتلميذ الذي  ةرافقميتم   - 1

هلي أمروإلى  تسليمهفي انتظار  غرفة مخصصة   

ألخذ التلميذ ولياء األموريتم االتصال بأ  - 2  

:إيجابًيا االختبار كان إذا  

 الوقاية ةصلحم إخبارب األطفال طبيب/  العام الطبيب يقوم - أ

2بالوحدة المحلية الطبية االجتماعية رقم   

 وترتيب المخالطين وتتبع الوبائي التحقيقب ةصلحالم قومت -ب 

تحديدهم تم الذين القريبين المخالطين عزل أو عزلال  

كوفيد  بفيروس االتصال حاالت عن- المسؤول الشخص يقدم -ج 

 تعاملوا الذين المدرسة في والعاملين التالميذ قائمة - مدرسةبال

األعراض ظهور قبل ساعة 48 غضون في المؤكدة الحالة مع  

 غير الصحي الصرف إجراءات  مدرسةلل ةصلحالم صفت  -د 

ألسرل المعلومات تقديمب المدرسة مدير ويقوم العادية  

 ذلك من والتأكد التعافي يجب أن يتم  المدرسة إلى للعودة -ه 

  ساعة 24 بينهما يفصل سلبيين تحليلين بواسطة

 عن صادرة شفاء شهادةعد تقديم ب المدرسة إلى التلميذ عودي –م 

/ طبيب األطفال العام طبيبال  

: سلبًيا االختبار كان إذا  

 تعليمات اتباعمع  الشفاء حتى المنزل في التلميذ يبقى -أ 

األطفال طبيب/  العام الطبيب  

 عن صادرة شهادةبعد تقديم  المدرسة إلى التلميذ عودي –ب 

األطفال طبيب/  العام الطبيب  

.اكتابي التبرير فييك ، صحية أسبابب ترتبط ال التي أي األخرى الغياب حاالت باقي في  

 يعود ، الطبيب لتعليمات وفًقا الشفاء حتى المنزل في تلميذال يبقى  التشخيصي الختبارللتلميذ إجراء ا األطفال طبيب/  العام الطبيب صفي لم إذا

يوقعه اآلباء ذاتي تصريحمرفوقا ب المدرسة إلى  

.يوقعه اآلباء ذاتي تصريحمرفوقا ب المدرسة إلى يعود فإنه 19كوفيد ب ةرتبطم غير صحية باسبأل تلميذال تغيب إذا  

 

 

 

 


