
 

 

 (2022-2021قائمة مراجعة الصحة المنزلية )للعام الدراسي 

  
-سيستمر الطالب في استخدام قائمة التحقق من الصحة المنزلية وعدم الذهاب إلى المدرسة إذا ظهرت عليهم أعراض الكوفيد

19 
 

متابعة أطفالهم يوميًا قبل الذهاب إلى المدرسة الكتشاف ما إذا ظهرت عليهم أعراض   BPSيجب على األسر التي يلتحق أبناؤها بـ 

ا نرجو من  ( مع أعراض األنفلونزا أو نزالت البرد، لذ19-(. تتشابه بعض أعراض فيروس كورونا )كوفيد19-لفيروس كورونا )كوفيد 

واالتّصال   ننصحك بالبقاء في المنزل سيادتكم عدم افتراض أنها أعراض خاصة بمرض آخر. عندما يراودك الشك بشأن أي أعراض،

 . بمقدم الرعاية األولية الخاص بك
  

سيتم طرده إلى المنزل ؛ يمكن إرسال الطالب الذين يعانون من مجموعة من   أعراض جريئة الطالب الذين يحضرون في المدرسة مع أي من  

 األعراض غير الجريئة، أو وفقًا لتقدير الممرضة، إلى المنزل.

 

إذا كان لدى طفلك أو أي شخص في المنزل أي من األعراض الجريئة المذكورة أدناه )أو مجموعة من أي   يجب أن يبقى طفلك في المنزل

   ريحة(:أعراض غير ص

 درجة فهرنهايت أو أعلى( أو قشعريرة أو ارتجاف 100حمى ) ○

 صعوبة أو ضيق في التنفس  ○

 فقدان غير مسبوق في حاستَي التذوق أو الشم ○

 آالم في العضالت أو في الجسم  ○

 السعال )ليس جراء سبب آخر معروف( ○

 عندما يترافق مع أعراض أخرىالتهاب الحلق،  ○

 ما يترافق مع أعراض أخرىعندالغثيان والقيء أو اإلسهال  ○

 عندما يترافق مع أعراض أخرىالصداع،  ○

 عندما يترافق مع أعراض أخرى التعب،  ○

 عندما يترافق مع أعراض أخرى         احتقان األنف أو سيالنه )ليس بسبب أسباب أخرى معروفة، مثل الحساسية(  ○

 أو 

يجب البقاء في   BPSمبنى المدرسة  خارج 19-يدالذي هو على اتصال وثيق مع شخص لديه كوف غير المطعمينأي طالب  ○

 المنزل من المدرسة، والحجر الصحي، واتبع اإلرشادات التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية أو المجلس المحلي للصحة. 

 إذا ظهرت أي أعراض على طفلك:   

 . 19-ب متعلقًا بالكوفيديرجى اإلبالغ عن الغياب إلدارة المدرسة وممرضة المدرسة، مع مالحظة ما إذا كان الغيا ○

 . 19- أبِق بطفلك في المنزل ليراه مقدم الرعاية األولية، فكر في اختبار الكوفيد  ○

 يرجى إبالغ ممرضة المدرسة بتوصيات مقدم الرعاية األولية كتابةً قبل العودة إلى المدرسة.  ○
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