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وس كورونا المستجد ) ن بأعراض فير ل COVID-19توجيهات لرعاية األطفال المصابير ن ي المين

ن
( ف

(2020/25/3) 
ن باألعراض   ي تتضمن تقديم الرعاية لألطفال والشباب المصابي 

ي المواقف الت 
ن
ي استخدام هذه التوجيهات ف

ينبغن
وس كورونا المستجد  ض اآلن أن كل األطفال والشباب ذوي األعراض مصابون بفن  ل. سُيفن  ن ي المنن

ن
-COVID)ف

. يمكن أن تتضمن أعراض ف-( 19 ي وس كورونا المستجد )، ما لم يثُبت غن  ذلك باختبار سلت  ( ما COVID-19ن 
: الحىم )درجة الحرارة األعل من  درجة مئوية( أو السعال أو ألم الحلق أو  38درجة فهرنهايت أو  100.4يلي

 صعوبة التنفس/ضيق التنفس. اتصل بالطبيب إن خطرت لك أي أسئلة بخصوص صحة الطفل. 
 

ج  االتصال عل  يرج  االتصال بالطبيب فوًرا )إن لم يكن لك طبيب،  ُ
ي الحاالت التالية: 311فن 

ن
 ( ف

ي تبلغ 1 
 درجة فهرنهايت أو أعل مع استخدام األدوية الخافضة للحرارة.  100.4. استمرار الحىم الت 

 . زيادة حدة السعال وضيق التنفس. 2 

 ساعة.  48. استمرار ألم الحلق والسعال وضيق التنفس بعد 3 
ي حاالت الطوارئ، ُيرج  االتص 
ن
 فوًرا.  911ال عل ف

 
بصفة عامة، فاألفضل هو الحد من مخالطة الطفل أو الشاب المصاب باألعراض. يمكن لألطفال والشباب  

ي فصلهم 
ن باألعراض فينبغن ل من غن  المصابي  ن

ي المنن
ن
ن ف ن باألعراض تشارك أماكن النوم. أما بقية المقيمي  المصابي 

يجب الحد من حركة الطفل أو الشاب من مكان النوم وإليه  عن األطفال والشباب ذوي األعراض قدر اإلمكان. 
ورات فحسب )مثل استخدام دورة المياه ومرافق الحّمام(.   بحيث تقترص عل الرصن

 
 وترسي االحتياطات التالية للوقاية من العدوى ومكافحتها:  

 
 . تكرار غسل اليدين أو استخدام معقم كحولي لليد. ال تستخدم معقمات اليد بينما ترتدي قفازين. 1 
ورية بالطفل أو الشاب المصاب باألعراض قدر اإلمكان. 2  قلل الزائرين قدر و . تجنب المخالطة غن  الرصن

 اإلمكان. 
 المصاب باألعراض. مالمسة وجهك لوجه الطفل أو الشاب  قدر اإلمكان كذلكتجنب . و 3 

ي وجود شاب أو طفل مصاب باألعراض. 4 
ن
 ف

ً
 . تجنب مالمسة منطقة الوجه، وخاصة

 5 :  . مارس آداب السعال والعطس عن طريق ما يلي
ي عندما تسعل أو تعطس.  أ. غط   

 
ي  ألق  فمك وأنفك بمنديل ورف

ن
ي المستخدم ف

 
المنديل الورف

 سلة المهمالت
  ب. إذا لم يكن لديك أي مناديل، 

 
ي أعل الك

ن
ي فيمكنك السعال أو العطس ف

ن
م أو الكوع، وليس ف

 يديك. 
 
 

ب ما يلي وداوم عليه:  
ل، جرِّ ن ي المنن

ن
ن بأعراض ف ي وجود أطفال وشباب مصابي 

ن
 وف
 . التهوية1 

ي إغالق الباب المؤدي إل مكان نوم الطفل أو الشاب المصاب باألعراض طوال الوقت، إذا كان  
أ. ينبغن
ا. 
ً
 ممكن



 

2 

 

 زيادة التهوية أو المحافظة عليها عن طريق: ب.  

ا إذا ما سمحت أحوال الطقس بذلك.  
ً
: فتح النوافذ إذا كان ممكن

ً
 أوًل

  . ي ة مفتوحة إلنشاء ضغط سلت   ثانًيا: الحفاظ عل مساحة نافذة صغن 
ا: تشغيل أجهزة التكييف قدر اإلمكان إذا ما سمحت أحوال الطقس بذلك.  

ً
 ثالث

 
 . مراقبة التنقل2 
ي غرفة منفصلة،  

ن
ي أن يظل الطفل أو الشاب المصاب باألعراض ف

 . إن أمكنينبغن
قلل من دخول وخروج الطفل أو الشاب المصاب باألعراض من مكان نومه وإليه بحيث يقترص ذلك  

ي الطفل أو الشاب عل مسا
بق 
ُ
ورات )كاالستحمام واستخدام دورة المياه( وحاول أن ت  6فة عل الرصن

ه من األشخاص، قدر اإلمكان.   أقدام من غن 
 . التنظيف والتطهن  3 

لية المتاحة.   ن  أ. داوم عل تنظيف األسطح باستخدام منتجات التنظيف المنن

ب. نظف مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة والدىم وأجهزة التحكم عن بعد ومقابض الصنابن   
ضد والهواتف باستمرار. 

ُ
 والن

 بعد أن يستخدمها  
ً
ي تنظيفها بعد كل استخدام، وخاصة

ي حالة مشاركة مرافق الحّمام، ينبغن
ن
ج. ف

 الطفل أو الشاب المصاب باألعراض. 
: خصص حماًما بحيث ال يستخدمه سوى الطفل أو الشاب المصاب باألعراض، إذا  

ً
أوًل

ا. 
ً
 كان ممكن

ا، فعليك  
ً
( ممكن

ً
 التنظيف المتكرر وبعناية. ثانًيا: إذا لم يكن )ما ذكر أوًل

 
 . االستحمام4 

ورات فقط.   ي أن يقترص االستحمام عل الرصن
 للحد من التنقالت، ينبغن

 أ. عند تلوث المالبس أو المالءات، أو اتساخها.  

 دقائق عل األقل 3ب. قلل مدة االستحمام بالماء الجاري والصابون بحيث تكون  

ي حالة األطفال حت  عمر  
ن
ن كل  سنة، 11ج. ف ي بصفة عامة أن يكون ذلك لمرة أو مرتي 

فيكقن
 أسبوع. 

ا، فال داعي الستحمامهم يومًيا.  
ً
 د. أما الشباب األكن  سن

 
 . الوجبات5 

ي  
ن
ي مكان منفصل عن اآلخرين أو ف

ن
ي لألطفال والشباب ذوي األعراض أن يتناولوا الطعام ف

أ. ينبغن
ا. 
ً
 مكان نومهم إذا كان ممكن

ي  
ي قدر اإلمكان استخدام األوانن

ي بالماء أحادية االستخدامب. ينبغن
. وإال، فيمكن غسل األوانن

ي غسالة األطباق بعد كل استخدام. 
ن
 الساخن والصابون أو تنظيفها ف

ب.  
ُ

ي وأكواب الرُس
ي تشاُرك األوانن

 ج. ال ينبغن
 

 . المالبس والمالءات والمناشف6 
ل. أ. استخدم مالءات ومناشف منفصلة وال   ن ي المنن

ن
ن ف ك من المقيمي    تتشاركها مع غن 
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ي أعل درجة حرارة ممكنة. ارتد   
ن
ر ف ب. اغسل مالبس الشخص المريض ومالءاته ومناشفه بُمطهِّ

ا بعد التعامل مع 
ً
ا. اغسل يديك جيد

ً
قفازين عند التعامل مع الغسيل الخاصة به، إذا كان ممكن

 الغسيل )حت  إن كنت ترتدي قفازين(. 
 

 أيام عل األقل:  3يمكن إيقاف العزل عندما تزول أعراض الطفل أو الشاب لمدة  -هاء العزل . إن7 

 أيام دون تناول أي أدوية لعالج الحىم.  3أ. زوال الحىم من تلقاء نفسها لمدة  

 ب. تحسن السعال وضيق التنفس وألم الحلق.  

 
 


