Arabic

دليل  COVID-19آلباء األطفال الذين يرتادون المدارس و/أو دور رعاية األطفال الصغار
(COVID-19 Guidance for Parents of Children Attending School
)and/or Childcare

لدى طفلك عارض واحد أو أكثر من أعراض  COVID19التالية بحيث لم يكن يعاني منها سابقًا أو أنه كان يعاني منها سابقًا،
سعال • ضيق النفًَس • فقدان حاسة
ولكنها أصبحت أسوأ اآلن أو أنها أعراض غير متعلقة بأية أسباب أخرى معروفة :ال ُحمى • ال ُ
الشم أو التذوق
ملحوظة :األعراض المزمنة التي يمكن تفسيرها بوجود حالة مرضية سابقة (مثل الحساسية) سيتم اعتبارها جز ًءا من الحالة الصحية األساسية للطفل .طالما ظلت
هذه األعراض دون تغيير ،يمكن للطفل االستمرار في الذهاب إلى المدرسة/دار رعاية األطفال الصغار .يجب أن تكون نتيجة فحص الطفل لإلصابة بفيروس
 COVID-19سلبية لتحديد الحالة الصحية األساسية للطفل.

الدليل اإلرشادي
()Guidance

طفلك ُملزم من الناحية القانونية*بالعزل

*العزل ليس مطلبا قانونيًا بسبب فقدان حاسة
الشم أو التذوق ،ولكن ينبغي على طفلك
البقاء في المنزل

يُوصى بإجراء اختبار فحص اإلصابة بفيروس COVID-19

إجراء اختبار الفحص
()Testing

قرر ما إذا كان طفلك سيُقوم بإجراء فحص اإلصابة بفيروس COVID-19
ّ
ال

نعم

أو

قُم بحجز موعد لطفلك إلجراءاختبار فحص اإلصابة بفيروس COVID-19
قُم:

قبل الحصول على
نتيجة اختبار فحص
اإلصابة بالفيروس
لطفلك

	•على شبكة اإلنترنتahs.ca/covid :
	•عن طريق الهاتف :اتصل بخدمة  Health Linkعلى رقم 811
حاول حجز موعد إلجراء االختبار بحيث ال يتجاوز  24ساعة من تاريخ بدء ظهور
األعراض لدى طفلك

قُم:

نتيجة االختبار
(Test
)Result

قُم باصطحاب طفلك إلى مركز فحص اإلصابة بفيروس COVID-19

احصل على نتيجة فحص اإلصابة بفيروس COVID-19الخاصة بطفلك
قد يستغرق األمر من  1يوم إلى  3أيام قبل الحصول على نتيجة اختبار الفحص الخاص بالطفل

قُم:

•ستقوم هيئة الخدمات الصحية في ألبرتا  AHSباإلتصال بجميع األفراد الذين تكون
نتيجة فحص اإلصابة بفيروس  COVID-19الخاصة بهم إيجابية
• للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية الحصول على نتائج اختبار فحص
اإلصابة بفيروس  19الخاص بطفلك ،الرجاء اإلطالع على موقع
ahs.ca/results

نتيجة اختبار الفحص إيجابية

الخطوات التالية
()Next Steps

نتيجة اختبارالفحص سلبية

هل تم إخطارك من جانب هيئة الخدمات الصحية في ألبرتا
 AHSأن طفلك كان قريبا بشكل لصيق من شخص ظهرت
نتيجة اختبار فحصه بفيروس  COVID19إيجابية؟
ال

نعم

هل تم إخطارك من جانب هيئة الخدمات الصحية في ألبرتا
 AHSأن طفلك كان قريبا بشكل لصيق من شخص ظهرت
نتيجة اختبارفحصه بفيروس  COVID19إيجابية؟
نعم

ال

ما يجب فعله

ما يجب عمله

ما يجب فعله

ما يجب فعله

ما يجب فعله

طفلك ُملزم قانونيًا بالبقاء في
المنزل والعزل الذاتي لمدة 10
أيامعلى األقل من تاريخ ظهور
األعراض.

طفلك ُملزم قانونيًا بالبقاء في
المنزل والعزل الذاتي لمدة
 14يو ًما من تاريخ أخر
مخالطة لحالة مؤكدة مصابة بـ
.COVID19

لم يعد طفلك ملزما من الناحية
القانونية بالعزل الذاتي ،لكن
يجب عليه البقاء في المنزل
وعدم الذهاب إلى المدرسة أو
دار رعاية األطفال الصغار أو
أي مكان أخر مفتوح للجمهور
إلى حين شعوره بالتحسن.

طفلك ُملزم قانونيًا بالبقاء في المنزل والعزل
الذاتي لمدة  14يو ًما من تاريخ آخر مخالطة
لحالة مؤكدة مصابة بفيروسCOVID19
أو ما ال يقل عن  10أيام من تاريخ ظهور
األعراض عليه ،مع األخذ بعين االعتبار الفترة
األطول.

طفلك ُملزم قانونيًا* بالبقاء في
المنزل و والعزل الذاتي لمدة ال
تقل عن 10أيام من تاريخ ظهور
األعراض.

قُم بزيارة موقع
 ahs.ca/isolationللحصول
على مزيد من المعلومات.
ينبغي على أفراد العائلة البقاء
في المنزل و العزل الذاتي لمدة
 14يو ًما من تاريخ آخر مخالطة
للطفل.

ليس مطلوبًا من بقية أفراد
األسرة العزل الذاتي طالما لم
تظهر عليهم أعراض اإلصابة.

إذا استمرت أعراض طفلك المرضية هذه ،يجب
عليه البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة
أو دار رعاية األطفال الصغار أو أية أماكن
أخرى مفتوحة للجمهور إلى أن يشعر بالتحسن.

ليس مطلوبًا من بقية أفراد
األسرة العزل الذاتي طالما لم
تظهر عليهم أعراض اإلصابة.

ينبغي على أفراد العائلة البقاء في المنزل و
العزل الذاتي لمدة  14يو ًما بد ًءا من تاريخ آخر
مخالطة للطفل.
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