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 عاًما(  18)لألطفال أقل من 

   نبذة مختصرة

، 12على جميع األطفال، وكذلك جميع الطالب الذين يذهبون إلى روضة األطفال حتى الصف  الفحص التاليةتنطبق قائمة 

عاًما. يجب فحص األطفال كل يوم عن طريق إكمال قائمة   18بما في ذلك طالب المدارس الثانوية الذين تزيد أعمارهم عن  

خرى. قد يحتاج األطفال إلى أحد الوالدين أو رعاية األطفال أو األنشطة األدور  هذه قبل الذهاب إلى المدرسة أو  الفحص  

   .أداة الفحص هذه  استكمالالوصي لمساعدتهم على  

قد سافر خارج كندا في   سفر واالختبار والحجر لل  يةكندالحكومة  الاتبع تعليمات  عليك أن  يوًما،    14  آخرإذا كان طفلك 

 . خطورة عالية ال ماكنمسافرين المعفيين فيما يخص التواجد في األللمتطلبات أي ، بما في ذلك  والحدودالصحي 

فل وفقًا عزل الط، فيجب 19-كوڨيد 3ماضية من قبل إدارة الصحة العامة أنه حالةة الام العشرإذا تم إخطار طفلك خالل األي

 لتعليمات الصحة العامة. 

   :عاًما  18لألطفال أقل من  الستبيانا أسئلة 

 يوًما؟   14في آخر  19-كوڤيد 2حالةب سكنية صلة كان طفلك على هل  .1

شخص يعيش في نفس السكن الذي به الحالة أو كان في تعامل مستمر ولمدة طويلة   لكبذ  صديق:  سكنية صلة
: أشفاء أو شخص قام بالمبيت في نفس السكن أو شخص ثالعلى سبيل الم .19-كوڨيدن حالة حيط قريب ممو

 .باشر للطفلقدم رعاية جسدية بشكل م 

 ال نعم

:4يمه بشكل كامللم يكن الطفل قد تم تطعإذا كانت اإلجابة "نعم" و

منذ اليوم  يوًما  14شطة األخرى لمدة عاية الطفل أو األناب للمدرسية أو إلى دار رم الذهفل البقاء بالمنزل وعديجب على الط  •

2فانتفل إلى السؤال رقم ، ذا كان الطفل يعاني من أعراضاألخير للتعرض ومراقبة األعراض. إ

 2سؤال رقم ، فانتقل إلى ال1ؤال رقم إذا كانت اإلجابة "ال" على الس 

 ؟ يعاني الطفل من ظهور أي أعراض جديدة )أو تفاقم( لألعراض األساسية التاليةهل  .2

 الحمى

 أعلى درجة مئوية أو  38درجة حرارة 

 ال نعم

السعال 

 مستمر، أكثر من المعتاد، ال عالقة له بأسباب أو حاالت أخرى معروفة مثل الربو

 ال نعم

ضيق في التنفس

 مستمر، متقطع النفس، غير قادر على التنفس بعمق، ال عالقة له بأسباب أو حاالت أخرى 

 ال نعم

فقدان حاسة الشم أو التذوق

 حاالت أخرى معروفة مثل الحساسية أو االضطرابات العصبية ال تتعلق بأسباب أو 

 ال نعم

:2إذا أجاب الطفل بـ "نعم" على أي عرض في السؤال رقم 

مع الشعور  19-أيام من ظهور األعراض أو حتى الحصول على نتيجة سلبية لفحص كوڨيد 10يجب عزل الطفل لمدة  

بالتحسن قبل العودة لألنشطة الطبيعية.  

) Healthأو اتصل بخط االستشارات الصحية  AHS Online Assessment Toolاستخدم أداة التقييم عبر اإلنترنت  

Link)  ل. للترتيب لالختبار وتلقي معلومات إضافية حول العز 811على رقم 

.  3، انتقل إلى السؤال رقم 2إذا أجاب الطفل "ال" على جميع األعراض المذكورة في السؤال رقم 

 3 حالة مؤكدة مختبريًا أو حالة محتملة على النحو المحدد في  إرشادات كوڨيد- 19 ب ألبرتا لألمراض الواجب اإلبالغ عنها.

 4 الشخص الذي تلقي  جرعات التطعيم ضد كوفيد- 19 بالكامل  ومر  14  يوًما بعد الجرعة الثانية من اللقاح المكون من جرعتين.  
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https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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 التالية؟ األخرى هل يعاني الطفل من ظهور أي أعراض جديدة )أو تفاقم( لألعراض  .3

   قشعريرة

 بدون حمى، ال عالقة لها بالخروج في الطقس البارد

 ال نعم

 التهاب الحلق / البلع المؤلم  

 ال عالقة له بأسباب / حاالت أخرى معروفة، مثل الحساسية الموسمية أو االرتجاع

 ال نعم

 األنف  احتقان  /سيالن

 ال يتعلق بأسباب / ظروف أخرى معروفة، مثل الحساسية الموسمية أو التواجد في الخارج في الطقس البارد

 ال نعم

 اإلرهاقالشعور بالتعب / 

ونقص الطاقة وسوء التغذية عند الُرَضع، ال عالقة لها بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل االكتئاب،    

 واألرق، واختالل الغدة الدرقية أو اإلصابة المفاجئة

 ال نعم

 الغثيان والقيء و / أو اإلسهال

 األدوية أو متالزمة القولون العصبيال يتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل القلق أو 

 ال نعم

 فقدان الشهية غير المبرر 

 ال يتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل القلق أو األدوية

 ال نعم

   آالم العضالت / المفاصل

 ال تتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل التهاب المفاصل أو اإلصابة 

 ال نعم

  الصداع

 يتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل الصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي المزمن ال 

 ال نعم

 ال نعم )المعروف بالتهاب العين الوردية( التهاب الملتحمة 

 :3رقم إذا أجاب الطفل بـ "نعم" على أحد األعراض في السؤال 

 ساعة. 24لمدة  هالمنزل وراقببابق طفلك  

فيمكنهم العودة إلى المدرسة واألنشطة عندما يشعرون أنهم بصحة جيدة بما يكفي   ساعة،  24إذا تحسنت األعراض بعد  

 للذهاب. االختبار ليس ضروريًا.

  AHSاستخدم أداة التقييم عبر اإلنترنت  (،ساعة )أو إذا ظهرت أعراض إضافية  24إذا لم تتحسن األعراض أو ساءت بعد  

Online Assessment Tool    أو اتصل بخط االستشارات الصحيةHealth Link) ( مما إذا كان  للتحقق  811على رقم

 به.  االختبار موصً 
 

 :3رقم ذا أجاب الطفل بـ "نعم" على عرضين أو أكثر في السؤال إ

 المنزل.بطفلك  ابق  

أو اتصل بخط االستشارات   AHS Online Assessment Toolاستخدم أداة التقييم عبر اإلنترنت  استخدم أداة التقييم  

 به.   لتحديد ما إذا كان االختبار موصً  811رقم  على) (Health Linkالصحية 

 ساعة على األقل منذ بدء األعراض. 24واألنشطة بمجرد أن تختفي األعراض طالما مرت يمكن لطفلك العودة إلى المدرسة  
 

 ذا أجاب الطفل بـ "ال" على جميع األسئلة: إ

 رعاية األطفال و / أو أنشطة أخرى.  مركز طفلك إلى المدرسة و / أو يمكن أن يذهب 
 

فال تحضره لزيارة مركز رعاية مستمرة أو رعاية حادة   أعاله،القوائم  ب: إذا كان طفلك يعاني من أي أعراض  يرجى مالحظة ما يلي

إذا  (،األعراض )أيهما أطول  تزولحتى    أوأيام من وقت بدء األعراض    10لمدة    19-كوڨيدنتيجة اختبار  لتلقوا رسالة سلبية    إال 

 بتحسن.  شعرواو
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