Ottawa Public Health
100 Constellation Drive
Ottawa, Ontario K2G 6J8
healthsante@ottawa.ca

(أضف التاريخ)
الموضوع :ظهرت لدى طفلك أعراض كوفيد 19-في المدرسة
إلى الوالدين/أولياء األمور،
أثناء اليوم الدراسي ،ظهرت لدى طفلك أعراض كوفيد .19-على سبيل االحتياط ،تم عزل طفلك عن األطفال اآلخرين
وأشرف عليه أحد أفراد طاقم العمل إلى أن تتمكن من اصطحابه إلى البيت .تم شرح الوضع بدقة لطفلك.
كجزء من إرشاد وزارة الصحة ،يتم االتصال بالوالدين أو أولياء األمور الصطحاب طفلهم من المدرسة عندما تظهر أعراض كوفيد19-
عليه أثناء اليوم الدراسي .وعلى سبيل االحتياط ،على أخوته أو من يسكن معه في البيت ويرتاد المدرسة ذاتها أو مدرسة أخرى أن يذهب
إلى البيت ويعزل نفسه .ألن صحة أوتاوا العامة هي مديرية الصحة المسؤولة عنك محليًا ،فهي تنصحك أن تأخذ طفلك ليتم فحصه في

مركز تقييم كوفيد 19-أو عيادة رعاية أو مركز يمكن عبوره بسيارة بإدارة مستشفى محلي يشترك في برنامجنا( .يرجى
المالحظة أن المركز الذي يمكن عبوره بسيارة ال يفحص األطفال دون عمر الـ 14سنة).

ً
معزوًل في البيت عندما تنتظرون نتيجة فحص كوفيد 19-وال يمكنه أن يرتاد المدرسة شخصيًا .إخوته
يجب أن يبقى طفلكم
ومن هم على تواصل قريب معه مثل الساكنين في البيت ذاته يجب أيضًا أن يعزلوا أنفسهم في البيت بانتظار نتيجة فحص
طفلكم .قد يتمكن فريق العمل في مركز الفحص من إخباركم كم سيستغرق ظهور نتيجة المخبر في ذلك الحين.
إذا ثبتت إصابة طفلكم بكوفيد ،19-ستستلم صحة أوتاوا العامة النتائج من المخبر مباشرة وستتصل بكم لتزويدكم بالمزيد من
التعليمات واإلرشادً .ل داعي أن تتصلوا بصحة أوتاوا العامة أو المدرسة – فصحة أوتاوا العامة ستتصل بكم.
إذا ثبتت عدم إصابة طفلكم بكوفيد،19-



ال يستطيع طفلكم العودة إلى المدرسة إال بعد مرور  24ساعة على اختفاء األعراض دون استخدام أدوية تخفض
الحرارة أو بعد مرور  48ساعة على توقف التقيؤ أو اإلسهال.
يمكن لسكان البيت أن يتوقفوا عن عزل أنفسهم مباشرة والذهاب الى المدرسة أو العمل إذا لم تكن لديهم أعراض.

إذا لم يخضع طفلكم للفحص ،يجب أن يبقى طفلكم ومن هو على اتصال قريب به في البيت ويعزلوا أنفسهم لمدة:




 14يو ًما و
عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة و
تحسنت األعراض على األقل لمدة  72ساعة ،أيهم أطول.

للحصول على المزيد من المعلومات:
يرجى زيارة موقع صحة أوتاوا العامة اإللكتروني للحصول على معلومات بشأن أعراض كوفيد  19ومراقبة الذات ،وعزل
الذات ،والفحص.
إن كانت لديك أسئلة أخرى ،يمكنك االتصال بمركز معلومات صحة أوتاوا العامة على الرقم  613-580-6744للتحدث مع
ممرضة صحة عامة.
وتفضلوا بقبول تحياتنا.
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