عودة األطفال إىل املدارس االبتدائية
معلومات صحية ألولياء األمور ومقدمي الرعاية

تم إصدار هذه النرشه من قبل بلديت كامدن و إسلنغنت ،وزارة الصحة العام.
تبقي الصحة العامة عىل هذا التوجيه قيد املراجعة املستمرة .تتوفر اإلصدارات املرتجمة

14 July 2020

ARABIC

هل يجب أن أرسل طفيل إىل املدرسة؟
 .من املفهوم أن الناس قلقون بشأن الفريوس التاجي .من املهم أن نتذكر أنه بالنسبةملعظم األشخاص الذين يصابون به  -وخاصة األطفال – سيكون أثر الفريوس خفيفًا.
املدرسة مهمة لتعلم وتطوير املهارات العاطفية واالجتامعية ،ولكن صحة وسالمة األطفال
طاقم التدريس وأرسهم هي األولوية القصوى .تطبق املدارس عد ًدا من إجراءات السالمة
التي تهدف إىل حامية األطفال واملوظفني واألرس وتحد من انتشار الفريوس مع عودة املزيد
من األطفال إىل املدرسة.
يُعتقد أن بعض املجتمعات ،مثل ذوي البرشة الداكنة واآلسيويني ومجموعات األقليات
العرقية يف خطر أعىل ؛ قد ال يرتبط هذا الخطر فقط بالعرق  ،ولكن أيضً ا بوجود حاالت
صحية إضافية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم  ،باإلضافة إىل عوامل أخرى .إذا كنت
قلقًا بشأن املخاطر التي قد يتعرض لها أي شخص يف عائلتك ،وما إذا كان يجب عىل طفلك
العودة إىل املدرسة أم ال ،فتحدث عن مخاوفك مع طبيبك العام أو مدرستك .ميكنك أيضً ا
مناقشة ذلك مع فريق الصحة املدرسية عىل
 camdenschoolnurses@nhs.netاو .020 3317 2304
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ما هي الخطوات التي ستتخذها املدارس
للحفاظ عىل سالمة األطفال؟

يعمل املجلس البلدي يف إزلنقتون بشكل وثيق مع املدارس إلعطاء األولوية لسالمة األطفال
وهيئة التدريس واألرس ،وستقوم كل مدرسة بالسامح ملزيد من األطفال.
قد تبدو الخطوات التي تتخذها كل مدرسة مختلفة قليالً (سنحتاج إىل مراعاة البيئة
املدرسية  ،وتوافر املوظفني واحتياجات التالميذ)  ،ولكنها ستشمل جميع هذه اإلجراءات
الخمسة الرئيسية لعودة بطيئة عىل مراحل:
كرثة غسل اليدين والنظافة الجيدة والتنظيف املنتظم
ضامن عدم وصول التالميذ واملوظفني إىل املدرسة إال إذا كانوا بخري
إجراءات واضحة إذا ظهرت عىل الطفل أو العاملني أعراض يف املدرسة
حامية التالميذ املحتاجني للوقاية واألكرث عرضة للخطر وعائالتهم  ،من خالل اتباع النصائح
الطبية حول من يحتاج إىل البقاء يف املنزل
تقييد التواصل عرب املحافظة عىل أعداد محدودة لكل مجموعة من األطفال واملعلمني
واملعلامت الذين يتعلمون ويلعبون م ًعا  ،ويبتعدون عن املجموعات األخرى .إن إبقاء
األطفال ضمن نفس املجموعة يشبه االحتفاظ باألطفال داخل املجموعات العائلية .يحد من
كرثة اإلختالط اإلجتامعي للمساعدة يف الحد من انتشار الفريوس.
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ماذا يحدث إذا كان شخص ما لديه أعراض
فريوس كورونا (كوفيد)١٩-؟

إذا كان طفلك أو أي شخص يف منزلك لديه أعراض (درجة حرارة أو سعال جديد ومستمر
 ،أو فقدان  /تغيري يف حاسة التذوق أو الشم) يرجى إخبار مدرستك  ،وإبقاء طفلك وبقية
أرستك يف املنزل.
إذا أصيب طفل أو عضو من املوظفني بهذه األعراض يف املدرسة  ،سيتم إرسالهم إىل املنزل
مع تقديم املشورة بشأن ما يجب القيام به.
يحتاج أي شخص يعاين من األعراض إىل العزلة الذاتية مع جميع أفراد أرسته وإجراء االختبار
يف أقرب وقت ممكن .تعرف عىل كيفية الحصول عىل اختبار  ،ومدة العزل يف
nhs.uk/coronavirus
إذا كانت نتيجة االختبار سلبيه  ،ومل يعد الشخص يعاين من أعراض  ،فيمكن للطفل وأرسته
ترك العزلة الذاتية والعودة إىل املدرسة.
إذا كانت نتيجة اختبار الطفل أو أحد أعضاء فريق العمل إيجابيه ،فسيتم إرسال بقية
مجموعة الفصل الصغرية إىل املنزل للعزل الذايت ملدة  14يو ًما .ال تحتاج أرس هؤالء األطفال
اآلخرين إىل العزل ،إال إذا ظهرت عىل أطفالهم أعراض أيضً ا
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ماذا ميكنني أن أفعل للحفاظ عىل سالمة
الجميع ؟
تحقق من أن كل شخص يف املنزل يف وضع صحي جيد قبل أن يذهب طفلك إىل املدرسة
ويبقى يف املنزل اذا كان لدى أي شخص أعراض فريوس كورونا.

النظافة

غسل اليدين أمر حيوي .اغسل يديك بانتظام ملدة  20ثانية بالصابون واملاء الجاري  ،خاصة
قبل وبعد املدرسة وقبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام املناديل أو املرحاض.

التباعد االجتامعي خارج املدرسة

يجب أن يصطحب فقط أحد الوالدين أو مقدم الرعاية طفلك إىل املدرسة .ال تبقى
للتحدث عىل أبواب املدرسة .الطريقة األكرث أماناً وصح ًة للذهاب للمدرسة هي يف الهواء
الطلق :س ًريا عىل األقدام أو بالدراجة أو
السكوتر.

أهال من جديد!

ستبذل املدارس قصارى جهدها للحفاظ
عىل سالمة األطفال وسعادتهم .سوف
يتكيف معظم األطفال برسعة

بشكل جيد لطريقة مختلفة يف املدرسة
وسوف تقدم املدرسة الدعم ألولئك الذين
يحتاجون إىل مزيد من املساعدة
“ إن الحفاظ عىل سالمة املجتمع املدريس هو جهد جامعي .هناك دور حيوي
تلعبه العائالت حتى يتمكن األطفال من التعلم بأمان كام ممكن”.
جويل بيليت  ،مديرة الصحة العامة لكامدن وإيسلينجتون
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