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وزارة الدولة البافارية للتعليم والثقافة
التعامل مع األعراض المرضية ومع أعراض النزلة البردية
لدى األطفال والمراهقين في المدارس
معلومات ألولياء األمور واألوصياء القانونيين -بتاريخ2021/3/12 :

تم تلوين التغييرات التي تم إجراؤها على اإلعداد الصادر بتاريخ  10كانون األول  2020باللون األصفر.
 .1متى يجب على طفلي البقاء في المنزل في كل حال من األحوال؟
من غير المسموح للتلميذات والتالميذ المرضى الذين يعانون من أعراض مرضية حادة بالحضور إلى
المدرسة .مثل:
 ال ُحمى
 السعال
 التنفس القصير وضيق التنفس
 فقدان حاسة التذوق وحاسة الشم
 ألم الحلق أو ألم األذن
ُ ( حمى) سيالن األنف
 آالم الجسم
 ألم شديد في البطن
 القيء أو اإلسهال
جديد :يمكن معاودة الحضور إلى المدرسة مرة أخرى في حالة توفر إحدى الحاالت التالية:
 أن تكون التلميذات والتالميذ مرة أخرى في حالة عامة جيدة (باستثناء سيالن األنف الخفيف والسعال
العرضي) أو
 أن يكون لدى التلميذات والتالميذ
 سيالن األنف أو السعال ألسباب تتعلق بالحساسية (مثل حساسية ُحمى القش). احتقان األنف (بدون حمى) أو السعال العرضي أو الحكة في الحلق أو الحشرجةجديد :على أي حال يجب قبل معاودة الذهاب إلى المدرسة تقديم نتيجة اختبار سلبية تستند إلى اختبار بي أو
سي  POCالسريع المضاد* أو اختبار بي سي آر  .PCRإن االختبار السريع الذاتي المضاد غير كافي في
هذه الحالة!
 .2هل يمكن لطفلي الذهاب إلى المدرسة وهو يعاني من أعراض نزلة بردية خفيفة وجديدة وغير مستمرة
(سيالن األنف غير المصحوب بال ُحمى والسعال العرضي)؟
جديد :يمكن الحضور إلى المدرسة بدون اختبار في الحاالت التالية:
 سيالن األنف أو السعال ألسباب تتعلق بالحساسية (مثل ُحمى القش)
 احتقان األنف (بدون ُحمى)
 السعال العرضي أو الحكة في الحلق أو الحشرجة.
جديد :في كافة الحاالت األخرى ،ال يُسمح بالحضور إلى المدرسة إال إذا تم تقديم نتيجة اختبار سلبية بناء على
اختبار بي أو سي  POCالسريع المضاد* أو اختبار بي سي آر  .PCRإن االختبار الذاتي السريع المضاد
غير كافي في هذه الحالة!
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سوف يتم عزل التلميذات والتالميذ الذين يحضرون إلى المدرسة خالفا لهذه المتطلبات -وإذا أمكن األمر -يجب
أخذهم من قبل أولياء أمورهم أو سوف يتم إرسالهم إلى المنزل.
*) إجراء مثل هذا االختبار على سبيل المثال في مراكز االختبار المحلية أو لدى األطباء أو في أماكن أخرى
ُمخصصه لذلك األمر.

