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االعامة ببووسططنن , ااررسسأأعززاائي مووظظفي وو عائالتت االمدد  

, نحنن بددووررنا نسعى منن أأجلل ضمانن سالمة ووصحة االجميیع, ووتهھيیئة االمحيیطط االمددررسي بشكلل مع حلوولل فصلل االشتاء عليینا
أأوو فيیررووساتت االمعددةة آآمنن لذذلكك فمنن ووااجبب االجميیع منع اانتشارر ااألمررااضض االشائعة االتي تظظهھرر في فصلل االشتاء مثلل ااإلنفلوونززاا 

أأفرراادد االمجتمع. كللووذذلكك منن أأجلل حمايیة سالمة ططالبنا وو مووظظفيینا وو  

 عليیهھمم تظظهھررنددما أأمم ال ع االمددررسة أأووالددهھھھمم إإلىوواا هھھھلل يیررسلوواا منن االصعبب على ااآلباء ووااألمهھاتت أأنن يیقرررر يیكووننأأحيیانا 
عنددما يیكوونوونن في حالة مررضيیة. أأوو البخصووصص االذذهھھھابب للعملل  االقررااررنفسس االمووظظفيینن يیووااجهھوونن  كذذلكك االمررضض.عالماتت   

إإذذاا  االبقاء في االمنززلل عنددما يیكوونن ذذلكك ضرروورريیا. وواايیقررررلكي وواالمووظظفيینن مساعددةة االعائالتت ااإلررشاددااتت منن أأجلل ووفيیما يیلي 
ززلل ووأأنن يیبقى االمووظظفيینن في نكانن االفرردد يیعاني منن إإحددىى ااألعررااضض االتاليیة فإننا نططلبب منن ااآلباء أأنن يیبقوواا أأبنائهھمم  في االم

:االتاليیة تهھددأأ ااألعررااضض أأنن ساعة بعدد 24مناززلهھمم لمددةة   

ساعة بعدد  24. يیحتاجج االططالبب إإلى االبقاء في االمنززلل لمددةة كثررأأددررجة فهھررنهھايیتت أأوو  100.5حررااررةة االددررجة عندد  —االحمى • 
 اايیبووبررووفيینن ددووااء مثللاالحمى بددوونن أأخذذ ااألددوويیة االتي تخفضض ددررجة االحررااررةة إإلى ووضعهھا االططبيیعي هھ / ل هھال تعوودد أأنن
)Ibuprofen(	.(Acetaminophen) ااسيیتاميینووفيیننددووااء  أأوو     

ااجج بررااززإإخرر — ااإلسهھالل•  سائلل أأوو شبهھ  خصووصا إإذذاا كانن االشخصص يیشعرر بالمررضض, في  ساعة 24خاللل مررااتت  3 سائلل 
برراازز سائلل. إإخررااجج آآخررساعة منن تارريیخ  24االبقاء في االمنززلل لمددةة  /هھھھاهھھھذذهه االحالة االتلميیذذ أأوو االمووظظفف يیجبب عليیهھ  

 هھھھنا االماضيیة٬، ووخاصة إإذذاا كانن االشخصص يیشعرر بالمررضض. 24خاللل  ساعة  مررتيینن أأوو أأكثرر إإخررااجج االقيیئ   —االقيء • 
تقيیأ. ساعة بعدد آآخرر 24االبقاء في االمنززلل لمددةة  عليیهھ/هھھھايیجبب مووظظفف االأأوو  االتلميیذذ  

- االمستمرراالسعالل •  االسعالل االمستمرر يیجبب  االذذيي يیعانى منن ففلمووظظاا أأوو االتلميیذذلذذلكك  كنن أأنن تسببهھا االعدديیدد منن ااألمررااضض.يیم 
.أأنن يیتعافى إإلى االبيیتتفي  وويیبقى االططبيیببيیززوورر أأنن   

وواالتهھيیج.  ااالضططرراابب ٬،ااالستيیقاظظ صعووبة٬، فقدداانن االشهھيیة٬، االووجهھ شحووبب ٬،تتمثلل أأعررااضهھ في االتعبب لمددةة ططوويیلة — االتعبب• 
أأوو بعدد ااستشاررةة االططبيیبب. يیكوونن بخيیرراالبقاء في االمنززلل حتى  عليیهھ/هھھھا مووظظفف يیجبباالأأوو  في هھھھذذهه االحالة االتلميیذذ  

. لهھا ووووصفف االعالجج هھاتشخيیصب االططبيیبب قامممررااضض االتي ااأل—االتهھابب االحلقق أأوو بكتيیرريیة االتهھابب االملتحمة (االعيینن االوورردديیة) • 
ساعة بعدد االجررعة ااألوولى منن االمضاددااتت االحيیوويیة. 24 لمددةة يیجبب االبقاء في االمنززلل  
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إإخبارر منن أأجلل أأخذذ االتلميیذذ أأوو  ااالتصاللتكوونن في االمددررسة, يیررجى  أأعالهه عنددماإإذذاا ظظهھررتت أأيي منن ااألعررااضض االمذذكووررةة 
بممررضة  ااالتصاللعضوو هھھھيیئة االتددرريیسس لكي يیذذهھھھبب االمرريیضض للمنززلل. كما نقتررحح أأنن يیكوونن االططبيیبب مططلع على ااألمرر. يیررجى 

 .  تذذكرر ااإلبالغغ عننهھھھذذهه االحالة االصحيیة تتططلبب االغيیابب عنن االمددررسة أأمم الاالمددررسة أأوو االططبيیبب إإذذاا كنتمم غيیرر متأكدديینن هھھھلل 
مددررسة.أأسبابب غيیابب االتلميیذذ أأوو االمووظظفف إإلى عمالل اال  

 

على االررقمم االتالي: BPSإإذذاا كانتت لدديیكمم أأسئلة أأوو كنتمم بحاجة إإلى مساعددةة, يیررجى منكمم ااالتصالل بخددماتت االصحة   

 (617)	  635-‐6788	    

االرراابطط:منن خاللل  BPSللمززيیدد منن االنصائح وواالمررااجع يیررجى منكمم ززيیاررةة مووقع قسمم خددماتت االصحة   

www.bpshealthservices.org/factsheets	   

منن خاللل االمووقع أأوو مووقع لجنة االصحة االعامة لبووسططنن   

www.bphc.org. 

 

تحيیاتي,  

 

	,االمدديیررةة االططبيیة  Linda	  Grant  

بووسططننباالمددااررسس االعامة   

 


