
دليل COVID-19 آلباء األطفال الذين يرتادون المدارس و/أو دور رعاية األطفال الصغار 
COVID-19 Guidance for Parents of Children Attending School( 

)and/or Childcare

ال تظهر على طفلك أعراض مرضية وتم تحديد كونه كان مخالطا لصيقا لشخص كانت نتيجة اختبار فحص إصابته بفيروس 
COVID-19 إيجابية.

مالحظة: يقصد بمصطلح "عدم ظهور األعراض" عدم إصابة طفلك بأي من األعراض التالية: الُحمى؛ ضيق النفس؛ فقدان حاسة الشم أو التذوق؛ القشعريرة؛ 
التهاب الحلق أو ألم عند البلع؛ سيالن أو احتقان األنف؛ الشعور بالتوعك أو التعب؛ الغثيان أو التقيؤ أو اإلسهال؛ فقدان الشهية بدون أي تفسير، آالم في العضالت 

أو المفاصل؛ صداع، التهاب الملتحمة )العين الوردية(

 الدليل اإلرشادي
)Guidance(

 إجراء اختبار الفحص
)Testing(

 نتيجة االختبار
 Test(

)Result

الخطوات 
 التالية

 Next(
)Steps

طفلك ُملزم من الناحية القانونية بالعزل لمدة 14 يوم

COVID-19 يُوصى بإجراء اختبار فحص اإلصابة بفيروس

COVID-19 يجب أن تقرر ما إذا كان طفلك سيقوم بعمل فحص اإلصابة بفيروس

النعم

أو

قبل الحصول على 
نتيجة اختبار فحص 

طفلك

قُم بحجز موعد إلجراء اختبار فحص اإلصابة بفيروس COVID-19 لطفلك
 •ahs.ca/covid :على شبكة اإلنترنت
بالهاتف: اتصل بخدمة Health Link على رقم 811• 

 حاول حجز موعد لالختبار بحيث ال يتجاوز 24 ساعة من تاريخ ظهور
األعراض على طفلك

COVID-19 قُم باصطحاب طفلك إلى مركز اختبار فحص اإلصابة بفيروس

احصل على نتيجة فحص اإلصابة بفيروسCOVID-19 الخاصة بطفلك
قد يستغرق األمر من 1 يوم إلى 3 أيام قبل الحصول على نتيجة اختبار الفحص الخاصة بالطفل

ستقوم هيئة الخدمات الصحية AHS في ألبرتا باإلتصال بجميع األفراد الذين تكون نتيجة 	 
فحص اإلصابة بفيروس COVID-19 الخاص بهم إيجابية

للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية الحصول على نتائج فحص اإلصابة بفيروس 	 
ahs.ca/results الرجاء اإلطالع على موقع COVID-19

نتيجة اختبار الفحص سلبيةنتيجة اختبار الفحص إيجابية

ما يجب فعله
طفلك ملزم قانونيًا بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام ابتداءا من 

.COVID-19 تاريخ إجراء فحص اإلصابة بفيروس

قُم بزيارة موقع ahs.ca/isolation للحصول على 
مزيد من المعلومات.

ينبغي على أفراد العائلة البقاء في المنزل و العزل الذاتي 
لمدة 14 يوًما من تاريخ آخر مخالطة لهم للطفل.

ما يجب فعله
طفلك ملزم قانونيًا بالبقاء في المنزل و العزل الذاتي لمدة 14 يوًما من تاريخ أخر تعرض 

.COVID-19 لحالة مؤكدة من اإلصابة بفيروس

إذا ظهرت على طفلك أية أعراض مرضية في أي وقت خالل فترة الـ 14 يوًما من العزل 
الذاتي، أو بعدها، يجب عليه إعادة عمل فحص اإلصابة بفيروسCOVID-19 الرجاء 

زيارة موقع ahs.ca/parentcovidguide لتحديد الخطوات الموالية.

ليس مطلوبًا من بقية أفراد األسرة العزل الذاتي طالما لم تظهر عليهم أعراض اإلصابة.

تاريخ أخر مراجعة: 6 يناير 2021
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