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 لآلباء واألوصياء القانونيين الذين لديهم أطفال في مرحلة الحضانة

 (  Smittskydd Hallandمعلومات من وحدة األمراض المعدية في هاالند )

 COVID-19معلومات حول حاالت 

أنت تتلقى هذه المعلومات ألن الشخص الذي كان طفلك الذي في مرحلة الحضانة على اتصال وثيق به مصاب بـ 

COVID-19 ،  وربما يكون طفلك قد تعرض لإلصابة. يجوز أن يستمر األطفال المعرضون للعدوى في الذهاب

 إلى الحضانة طالما أنهم بصحة جيدة وال تظهر عليه أعراض.  

 صيب شخص ما في المنزل، يجب على الطفل البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى الحضانة(.)مالحظة: إذا أ

يوًما من يوم اإلصابة حتى تظهر وأنه يمكن أن تكون  14إلى  2ضع في اعتبارك أن األعراض قد تستغرق من 

 معديًا بالفعل قبل يوم إلى يومين من ظهور األعراض. 

 يرجى مساعدة طفلك بما يلي: 

 ه جيدًا لألعراض والبقاء في المنزل إذا ظهرت عليه أية أعراض. االنتبا  •

 الحرص على غسل أيديهم، والحفاظ على التباعد، والسعال والعطس في ثنية ذراعهم. •

 مقابلة أقل عدد ممكن من األشخاص. •

 يفضل تجنب األنشطة الترفيهية خالل األسبوع القادم. •

 اتصاالتهم االجتماعية خارج المنزل لنفس الفترة.  ويستحسن أيًضا ألفراد األسرة اآلخرين تقييد 
 

 تم أو الماضية الستة األشهر خالل COVID-19 بـ إصابته من التأكد وتم األعراض من خالي العائلة في آخر شخص أي أو طفلك كان إذا

 بفيروس مصابًا األسرة أفراد أحد نكا إذا حتى المنزل،  في البقاء إلى يحتاج فلن ، (األقل  على أسابيع 3 قبل األولى الجرعة) تطعيمه

COVID-19 .المصابين األشخاص مع الوثيق االتصال من أخرى حاالت في أيًضا هذا وينطبق. 

يجب على جميع الذين تظهر عليهم األعراض البقاء في المنزل على الفور، ومع ذلك، يجب حجز موعد 
 سنوات.   6لالختبارات لمن هم فوق سن 

 

 . COVID-19لى رعاية صحية، فيجب أن تخبر الموظفين أنه ربما يكون قد تحرض لـ  إذا كان طفلك يحتاج إ
 

يتوفر مزيد من المعلومات حول المدة التي يجب أن يبقى فيها األطفال في المنزل إذا ظهرت عليهم األعراض على  
1177.se/Halland . 

 االختبار؟ 
بشكل عام. إذا ظهرت  COVID-19يوصى بإجراء اختبار ، ال 5-0بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

أعراض على الطفل ولم يتم تأكيد اإلصابة بالفعل لدى فرد آخر من أفراد األسرة، فيمكن التفكير في إجراء االختبار 

في األسرة. إذا كان  COVID-19حيث يجب على األسرة بأكملها البقاء في المنزل إذا كان هناك أحد المصابين بـ 

 اك حاجة لذلك، يمكن فحص الطفل في مركز الرعاية الصحية. هن
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 االطفال وانتشار العدوى
ويصاب األطفال بالمرض أقل من البالغين. األطفال  ، COVID-19عادة ما يصاب األطفال بأعراض خفيفة لـ 

 العدوى أمًرا مهًما. ليسوا معديين مثل البالغين. لكن يبقى االنتباه إلى األعراض وتحمل مسؤولية عدم نشر 

 

اتباع قواعد السلوك الخاصة المتاحة   COVID-19* يجب على األشخاص الذين يعيشون مع الشخص المصاب بـ 

اإللكتروني على الرابط   " Smittskyddsläkarföreningenعلى موقع "

f.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsbladwww.sl/   والموجودة باسم المعلومات

 وقواعد السلوك الخاصة بجهات االتصال المنزلية.
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