
 
 
 
 
 

 من الذي یجب أن یبقى في المنزل؟
 
 
 

 إذا كان الطفل أو الطالب مریضا
غالبا الرشح أو اإلنفلونزا. من المھم أن یبقى األطفال والطالب في المنزل  ۱۹یشبھ كوفید ـ 

 .۱۹وأن یتجنبوا الناس اآلخرین إذا ظھرت علیھم أعراض صحیحة و متفقة مع كوفید ـ 
األعراض الخفیفة مثل ألم في الحلق، زكام، غثیان و صداع، لكن ھذا ینطبق على كل من 

األعراض األخرى مثل آالم العضالت و المفاصل و الحرارة والسعال وصعوبات في 
 التنفس.

 إذا كانت ھناك أعراض عرضیة وقصیرة المدى عابرة
إذا كان الطفل أو الطالب یعاني من أعراض عرضیة وقصیرة المدى تمر في یوم 

وخال من األعراض تماما فیجب أن یكون في المنزل لمدة یومین على األقل  واحد،
 قبل العودة إلى المدرسة.



 إذا كانت ھناك أعراض استمرت أكثر من یوم
إذا ظھرت أعراض على الطفل أو الطالب ألكثر من یوم ولم یتم اختباره، علیھ البقاء 

خرین یجب أن ال تكون لدیھ في المنزل لمدة سبعة أیام على األقل وفي الیومین اآل
 حرارة وحالتھ أفضل.

یمكن لألطفال و الطالب العودة إلى المدرسة حتى لو كانت لدیھم أعراض خفیفة مثل 
السعال الجاف وسیالن األنف الخفیف بعد مرور سبعة أیام على مرضھم وأصبحوا 

 خالین من األعراض لمدة یومین ویشعرون بصحة جیدة.
 إیجابیة ۱۹لة كانت نتیجة اختبار كوفید ـ إذا أحد أفراد العائ

یجب أن یبقوا  ۱۹األطفال أو الطالب الذین لدیھم أفراد من العائلة مرضى بكوفید ـ 
في المنزل وعدم الذھاب إلى المدرسة. قواعد السلوك من الرعایة تحدد متى یمكن 

 لألطفال أو الطالب العودة إلى األنشطة.
إجراء تقییم عن األطفال الذین یعیشون مع شخص عموما ب Blekingeتقوم مقاطعة 

یجب أن یبقوا في المنزل سبعة أیام وأن یتجنبوا مقابلة  ۱۹مصاب بكوفید ـ 
اآلخرین،وھذا ینطبق حتى لو كان الطفل لیس لدیھ أعراض. یتم حساب األیام السبعة 

 من من الیوم الذي أجرى فیھ الشخص فحص االختبار.
 Blekingeفي مقاطعة  ۱۹ورونا ـ اختبار األطفال لفیروس ك

 ۱۹عاما لكوفید ـ  ۱٦في الوقت الحالي، ال یتم فحص األطفال الذین تقل أعمارھم عن 
 إال إذا كان ھناك سبب طبي وراء ذلك. Blekingeفي مقاطعة 

 ۱۹إذا كانت نتیجة اختبار الطفل أو الطالب إیجابیة بكوفي ـ 
یجب أن یبقوا في المنزل واتباع  ۱۹كوفید ـ األطفال والطالب الذین الحظوا أن لدیھم 

 ما یلي: 
 أن یشعر بتحسن جید ●
 ال یكون عنده حرارة لمدة یومین  ●
 مرت سبعة أیام على األقل منذ أن أصبح مریضا ●

 
 

حالة جواب إیجابي یجب على العائلة البقاء في المنزل،حتى لو لم تظھر األعراض 
والمدرسة األساسیة. یتم إعطاء قواعد السلوك على األطفال في المدرسة التمھیدیة 

 من الرعایة لكن البقاء في المنزل سبعة أیام على األقل.
 



 
حالة جواب سلبي یجب على الشخص البقاء في المنزل حتى یتعافى. یجب على 

 اآلخرین االنتباه إلى األعراض.
 
 

 إذا لم یتم إجراء اختبار
 

اإلضافة إلى یومین آخرین جانب ما دامت لدیك أعراض ب ابق في المنزل ●
 أعراض قصیرة المدى

ابق في المنزل لمدة سبعة أیام على األقل و آخر یومین منھم تكون خال من  ●
 الحرارة وتشعر بتحسن واضح،إذا ظھرت علیك األعراض لمدة أكثر من یوم. 


