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عليك يف كل صباح االطالع عىل قامئة 

املراجعة اليومية للصحة أو نسختها 

املطبوعة )ُمرفقة(، والتي بعنوان “ما الذي 

ينبغي أن أقوم به؟ قامئة مراجعة يومية 

للصحة وإجابات عىل مختلف املواقف 

املتعلقة بفريوس كوفيد” للتأكد من سالمة 

ذهاب طفلك إىل املدرسة.

ينبغي أن يرتدي التالميذ كاممة 

عند حضورهم إىل املدرسة، إال يف 

حاالت استثنائية محدودة جًدا )انظر 

“الكاممات: املتطلبات والنصائح”(

يف محطة الحافالت أو عند الوصول إىل 

املدرسة، تذكر أن تظل عىل مسافة 6 

أقدام من أي شخص طيلة الوقت.

ال يُسمح للوالدين ومقدمي الرعاية 

بدخول مبنى املدرسة. سيتم توصيل 

األطفال إىل املدرسة واصطحابهم منها 

خارج مبنى املدرسة.

لتمّرن عىل املهارات التالية يف املنزل مع 

األطفال الصغار:
الوقوف عىل مسافة 6 أقدام من بعضهم البعض 	 

 بدائل ملعانقة األصدقاء ومالمستهم، كمعانقة الهواء 	 

والتلويح باليد

ارتداء كامماتهم لفرتات أطول.	 

املواظبة عىل غسل اليدين للقضاء عىل الجراثيم واملحافظة 	 

عىل سالمة الناس

طريقة العطس أثناء ارتداء الكاممة )من دون خلع الكاممة(	 

كيفية تبديل الكاممة: اإلمساك بالكاممة من رباطها املعلق 	 

عىل األذن فقط يف حالة ضبط موضعها عىل األنف وتحت 

الذقن. غسل اليدين بعد مالمسة كاممة قدمية وقبل ارتداء 

الكاممة الجديدة.

ألعراض كوفيد19-
يجب أن تُبقي طفلك يف املنزل وأال ترسله إىل املدرسة إن أصيب 

بأي أعراض لفريوس كوفيد19- أو غريه من الفريوسات.

 اختبارات كوفيد
اتصل مبقدم الرعاية الصحية ورتب إلجراء االختبار خارج املدرسة 

إن أصيب طفلك باملرض يف املنزل. ميكن ملقدم الرعاية الصحية 

أن يرشدك إىل املكان األمثل للخضوع لالختبار وميكن كذلك أن 

www. تتوصل إىل مواقع االختبارات يف كامربيدج عرب الرابط

.cambridgema.gov/covid19/Testing

إن أصيب الطفل بأعراض يف املدرسة، فسيتوفر االختبار يف غرفة 

“Get Well Room” )غرفة التعايف( وهي حيّز آمن ومعزول 

حيث سينتظر األطفال إىل أن يصطحبهم أحد والديهم/مقدم 

الرعاية. يرجى التوقيع عىل منوذج طلب اإلذن من إدارة الصحة 

Cambridge Public Health Depart- )العامة يف كيمربيدج 

ment(، الذي يسألك إن كنت موافًقا عىل خضوع طفلك الختبار 

كوفيد إن أصيب بأعراض املرض خالل وجوده يف املدرسة.

ملعلومات مهمة بخصوص السالمة والصحة


