ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺤﺺ COVID-19
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺮﻳﻨﻔﻴﻠﺪ

اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل

أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر :ﻳﺮﺟﻰ إﻛﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﺎدر ﻃﻔﻠﻚ إﱃ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺠﺰء اﻷول

أو ﺗﻢ  COVID-19ﻫﻞ ﻛﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ اﺗﺼﺎل وﺛﻴﻖ ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ ﺛﺒﺘﺖ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑـ
ﻳﻮﻣﺎ؟  COVID-19ﺗﺸﺨﻴﺺ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑـ
ﻓﻲ آﺧﺮ ً 14
ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ  COVID-19ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ إﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻠﻚ ﺑـ
ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
ﻫﻞ أﺻﻴﺐ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
ﺳﻌﺎل

ﺿﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ  /ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﻓﻘﺪان ﺟﺪﻳﺪ أو ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺘﺬوق أو اﻟﺸﻢ؟

ﻫﻞ ﺗﻨﺎول ﻃﻔﻠﻚ دواء ﺧﻼل اﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة )ﺗﺎﻳﻠﻴﻨﻮل ،
)اﻳﺒﻮﺑﺮوﻓﻴﻦ؟

إذا أﺟﺒﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﲆ أي ﺳﺆال ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول  ،ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ
إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄﻋﺮاض ﻃﻔﻠﻚ و  /أو اﺗﺼﺎل ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻦ ﻗﺮب
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول  ،ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺠﺰء 2

ﻫﻞ أﺻﻴﺐ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻠﻖ

إرﻫﺎق ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي

ﻏﺜﻴﺎن )ﻣﺮﻳﺾ إﱃ اﻟﻤﻌﺪة( أو ﻗﻲء
ﺳﻴﻼن اﻷﻧﻒ أو اﺣﺘﻘﺎن اﻷﻧﻒ
ﺻﺪاع اﻟﺮاس

آﻻم ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻼت أو اﻟﺠﺴﻢ

)ﺣﻤﻰ )<  100.4درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ( أو ﻗﺸﻌﺮﻳﺮة )ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ إﱃ اﻟﺤﻤﻰ
إﺳﻬﺎل

إذا أﺟﺒﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﲆ ﺳﺆاﻟﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء  ، 2ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ
إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄﻋﺮاض ﻃﻔﻠﻚ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  0أو  1ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ؛ اﻟﻘﻲء أو اﻟﺤﻤﻰ أو اﻹﺳﻬﺎل  -ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻚ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  0أو  1ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ؛ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻠﻖ  ،واﻟﺘﻌﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎد  ،وﺳﻴﻼن اﻷﻧﻒ  /اﺣﺘﻘﺎن اﻷﻧﻒ ،
.واﻟﺼﺪاع  ،واﻟﻐﺜﻴﺎن  ،وآﻻم ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻼت  /اﻟﺠﺴﻢ ﻗﺪ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 COVIDﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺮاض ﺧﻔﻴﻔﺔ إﱃ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل  ،إذا ﺑﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر أي ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟـ  COVID-19ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أنﻓﺎﻃﻠﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر :ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ  ،أو أﻟﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ أو ﺿﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر  ،أو ارﺗﺒﺎك ﺟﺪﻳﺪ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ  ،اﻟﺸﻔﺎه أو اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺰرق 19 ،
.ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاض .ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻷي أﻋﺮاض أﺧﺮى ﺷﺪﻳﺪة أو ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻘﻚ

