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توقيت الخريف والشتاء  -ما يجب فعله مع مرض الزكام "العادية" واألعراض النمطية لفيروس كورونا.
أعزائي الوالدين ،األوصياء القانونيين
عندما يقترب الخريف والشتاء وتنخفض درجات الحرارة ،تزداد أمراض الزكام لدى األطفال والبالغين .على وجه
الخصوص في أوقات فيروس كورونا ليس من السهل دائ ًما التمييز بين مرض الزكام والفيروس .وبحسب وزارة الصحة،
يجب اتباع اإلجراءات التالية:
 .1يجب على األطفال والمراهقين الذين يعانون من السعال وسيالن األنف وخاصةً المصابين بالحمى (المعيار :من
 38.3درجة مئوية) البقاء في المنزل وال يُسمح لهم بالعودة إلى المدرسة إال إذا كانوا خاليين من األعراض لمدة
 24ساعة.
لم يتم تصنيف سيالن األنف البسيطة على أنها عدوى تنفسية حادة .العامل الحاسم هو ما إذا كانت عالمات أو
أعراض المرض قد ساءت في األيام السابقة .يستبعد األطفال المصابون بالربو المزمن أو التهاب األنف
التحسسي .يجب إبالغ الطبيب المعالج بذلك واعتماده مسبقًا.
 .2إذا ظهرت على األطفال أو المراهقين أيضًا أعراض مثل التهاب الحلق وضيق التنفس مع أو بدون حمى ،حمى
أو ألم عضلي و  /أو فقدان مفاجئ للرائحة و  /أو التذوق ،فيجب أن يظلوا في عزلة في المنزل .يتصل الوالدان
بطبيب األطفال المعالج أو طبيب األسرة أو الخط الفوري لكورونا لتحديد كيفية المتابعة .وبحسب وزارة
الصحة ،فإن اختبارات الكورونا غير محددة حاليًا لألطفال دون سن  12عا ًما.
الطالبات و الطالب الذين تظهر عليهم أعراض المرض في المدرسة (أعراض الزكام البسيطة ال تحسب!) يتم إرسالهم
إلى المنزل من قبل المعلم (لألطفال حتى و مع الصف الثاني االبتدائي فقط بعد التشاور مع والديهم) على التوالي.

يجب أن يقوم أحد الوالدين بإحضارهم في أقرب وقت ممكن ،وإعادتهم إلى المنزل (مع تجنب وسائل النقل العامة) وإبالغ
طبيب األطفال المعالج أو طبيب األسرة.
نحن ندرك أن أسئلة مرض الزكام ليس من السهل اإلجابة عليه .لذلك نحن نعتمد عليكم بشكل خاص ،أيها األوصياء
القانونيون األعزاء .قم بإجراء تقييم نقدي للحالة الصحية لطفلك وقيّم ما إذا كان يمكنه الذهاب إلى المدرسة أم ال .تعتمد
المدارس على الثقة في التعاون معكم .سيكون جز ًءا من الحياة المدرسية اليومية أن يذهب األطفال المصابون بمرض
الزكام إلى المدرسة أيضًا .يجب أن يكون هذا ممكنًا بعد إجراء فحص دقيق لألعراض المذكورة أعاله ووفقًا لتدابير
النظافة.
لإلجابة على أسئلتكم يتاح لكم الكانتون الخط الفوري ـ كورونا
الهاتف+41 52 632 70 01 :
البريد اإللكترونيcorona@sh.ch :
ساعات العمل :من  8صبا ًحا حتى  6مسا ًء يوميًا
يمكن العثور على معلومات محدثة باستمرار على الموقع اإللكتروني لقسم الصحة Webseite des
 Gesundheitsamtsوعلى موقع فيروس كورونا و المدرسة . Webseite Coronavirus und Schule
يرجى االلتزام بهذه القواعد لصالح طفلك والمدرسة بأكملها .نشكركم على التعاون ونتمنى لكم ولعائلتكم الصحة الجيدة.
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