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 معلومات ألولياء األمور بسبب فيروس الكورونا

والمعلومات   يّةلصحة الشعبن نتبع النصائح الصادرة عن تعليمات مديرية اهام نحن في بلدية كارلس

 .  غالبا حّدث  ا على شبكة اإلنترنت التي ت  وجودة في صفحته الم

مدارسنا   في نا نشاطات ال تزال اإلصابة بالعدوى، و نغة لحد اآلن من المناطق المعّرضة لخطر ك ر بليعتبال ت  

أن   لكن يتوجب على المرء، من الطبيعي أن يبقى المرء في بيته في حالة مرضهاألساسيّة قائمة كالعادة. 

 ادر التدريسي.  كتالميذ والوينطبق هذا الكالم على ال  يم،يكون في المدرسة إن كان سل

المنزل، أنظر   الوقائيّة في  باإلجراءات   على القيامم  كتدربوا مع أطفالتأن   ،أولياء األمور كم، طلب مننحن 

 نية نشر العدوى.  ألسفل هذه الصفحة، وذلك للحد من إمكا

  ، ونحنيّةادمة من مديرية الصّحة الشعبمن نصوص ق مقتطفات مكّون من إن النص المذكور في األسفل 

 ها.  ع إتباعنطلب من الجمي

، في التنفس والصعوبةعال كالحمى والسة نفي حالة وجود أعراض معيّ يتوّجب على التالميذ والكادر التدريسي أن يتنبهوا 

ى في حالة  ويتوجب فعل هذا الشي حتكانية نشر العدوى. إمللحد من اجد هذه األعراض، وذلك  في المنزل في حال تو والبقاء

إن كان  ض النظر بغصح بهذا ني   حلق وسيالن األنف وآالم العضالت والمفاصل.وجود ألم في الوجود أعراض أقل حدة، ك

المجتمع،  دم من أفرا التدريسي، كما يتوجب على غيره والكادرعلى التالميذ  يتوجبال.  المرء قد قام برحلة قبل المرض أم

عافاً لمدة يومين كاملين قبل العودة طول الفترة التي يشعروا فيها بالمرض، ويجب على المرء أن يكون مأن يبقوا في المنزل 

 للمدرسة. 

في المدارس األساسيّة أو األنظمة الدراسية المشابه لها. على حسب  التعليم على معظم التالميذ الدارسين إلزاميةتسري 

 زلالمنمعافين في التالميذ ال إلبقاءسبب أية يوجد  ال،ىالعدو الحماية من أمبدعلى  ءً ، بناالحالي رية الصحة الشعبيةيتقدير مد

والذي يعدي بنفس  اإلنفلونزا،مرض ر ى الخبرة المكتسبة من إنشاولعدم ذهابهم إلى المدرسة. إن هذا التقييم مبني عل

على   إغالق المدارس ريتأثلخبرة المكتسبة، أن نسبة نحن نعرف، طبقاً لنفس ا  .19دة التي ي عدي فيه مرض الكوفيقالطري

 .همم اجتماعي ر، ومن وجهة نظر أخرى، فإن للمدرسة دوهي ضئيلة أو معدومةإنشار العدوى 

 للحد من اإلصابة بعدوى أمراض تصيب المجاري التنفسيّة.عامة  وقائيّة ي ذكر في األسفل إجراءات

 جه والعيون.لمس الوتجنّب  •

 يضة.بالناس المر االحتكاكتجنب  •

 امل مع الطعام وبعد الدخول إلى المرحاض.عقبل الطعام وأثناء الت ك غالباً بالماء الساخن والصابونادي اغسل •

 ي عتبر م طهر اليدين خياراً جيداً في حالة عدم توافر إمكانية لغسل اليدين.

 تلويث اليدين.العدوى و انتشارفي طية الكوع أو في منديل، ذلك لمنع  وأسعلأعطس  •

 العدوى كل يوم. انتشارمن أجل منع ءات الوقائيّة اإلجراالقيام بذّكر التالميذ واألطفال بأهمية  •

 

 ة الشعبيّة. على أحدث النصائح على صفحة شبكة اإلنترنت التابعة لمديرية الصح  االطالع كبإمكان
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