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 19-كوڤیدعن  معلومات

 من وزارة الصحة بألبرتا 19-كوڤیدقائمة الفحص الیومیة ل
 عاًما) 18(لألطفال أقل من 

  
  نبذة مختصرة
على جمیع األطفال، وكذلك جمیع الطالب الذین یذھبون إلى روضة األطفال حتى الصف  الفحص التالیةتنطبق قائمة 

عاًما. یجب فحص األطفال كل یوم عن  18الثاني عشر، بما في ذلك طالب المدارس الثانویة الذین تزید أعمارھم عن 
نشطة األخرى. قد یحتاج األطفال رعایة األطفال أو األدور ھذه قبل الذھاب إلى المدرسة أو الفحص طریق إكمال قائمة 

  .أداة الفحص ھذه استكمالإلى أحد الوالدین أو الوصي لمساعدتھم على 
 

  :عاًما 18لألطفال أقل من  الستبیاناأسئلة 
 ال نعم یوًما؟ 14ھل سافر الطفل خارج كندا في آخر  .1

 إذا أجاب الطفل بـ "نعم":
 یوًما من آخر یوم من التعرض. 14 الحجر الصحي لمدةالبقاء بیُطلب من الطفل • 
بخط أو اتصل  AHS Online Assessment Toolاستخدم أداة التقییم عبر اإلنترنت  أعراض، يإذا ظھرت على الطفل أ• 

 .19-كوڤیدیوصى بإجراء اختبار لتحدید ما إذا كان  811رقم  على) (Health Linkاالستشارات الصحیة 
 .2، انتقل إلى السؤال رقم إذا أجاب الطفل بـ "ال"

 یوًما؟ 14في آخر  19-ھل كان لدى الطفل اتصال وثیق بحالة كوڤید .2
دقیقة أو أكثر أو من خالل  15متر لمدة  2یقصد بذلك االتصال وجًھا لوجھ عن قرب لمسافة تصل إلى 

 االتصال الجسدي المباشر عن طریق األحضان وذلك على سبیل المثال. 

 ال نعم

 إذا أجاب الطفل بـ "نعم":
 التعرض.یوًما من آخر یوم من  14یُطلب من الطفل البقاء بالحجر الصحي لمدة • 

یوًما قبل تعرضھم لحالة جدیدة من  90خالل  19-كوڤید: األشخاص الذین سبق لھم الحصول على نتیجة إیجابیة الختبار ملحوظة
 ، ال یلزم لھم البقاء بالحجر الصحي. 19-كوڤید

 .3إذا أجاب الطفل بـ "ال"، انتقل إلى السؤال رقم 
 ؟(أو تفاقم) لألعراض األساسیة التالیةھل یعاني الطفل من ظھور أي أعراض جدیدة  . 3

 الحمى
 درجة مئویة أو أعلى 38درجة حرارة 

 ال نعم

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

 ال نعم

 ضیق في التنفس
 أو حاالت أخرىمستمر، متقطع النفس، غیر قادر على التنفس بعمق، ال عالقة لھ بأسباب 

 ال نعم

 فقدان حاسة الشم أو التذوق
 ال تتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة مثل الحساسیة أو االضطرابات العصبیة

 ال نعم

 :3إذا أجاب الطفل بـ "نعم" على أي عرض في السؤال رقم 
مع الشعور بالتحسن  19-أیام من ظھور األعراض أو حتى الحصول على نتیجة سلبیة لفحص كوڤید 10یجب عزل الطفل لمدة • 

 قبل العودة لألنشطة الطبیعیة. 
 )Health Link(أو اتصل بخط االستشارات الصحیة  AHS Online Assessment Toolاستخدم أداة التقییم عبر اإلنترنت • 

 للترتیب لالختبار وتلقي معلومات إضافیة حول العزل. 811على رقم 
 . 4، انتقل إلى السؤال رقم 3راض المذكورة في السؤال رقم إذا أجاب الطفل "ال" على جمیع األع

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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 ھل یعاني الطفل من ظھور أي أعراض جدیدة (أو تفاقم) لألعراض التالیة؟ . 4
  قشعریرة

 بدون حمى، ال عالقة لھا بالخروج في الطقس البارد
 ال نعم

 التھاب الحلق / البلع المؤلم 
 أخرى معروفة، مثل الحساسیة الموسمیة أو االرتجاعال عالقة لھ بأسباب / حاالت 

 ال نعم

 األنف احتقان  /سیالن
ال یتعلق بأسباب / ظروف أخرى معروفة، مثل الحساسیة الموسمیة أو التواجد في الخارج في الطقس 

 البارد

 ال نعم

 الشعور بالتعب / اإلرھاق
ونقص الطاقة وسوء التغذیة عند الُرَضع، ال عالقة لھا بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل االكتئاب،    

 واألرق، واختالل الغدة الدرقیة أو اإلصابة المفاجئة

 ال نعم

 الغثیان والقيء و / أو اإلسھال
 القولون العصبيال یتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل القلق أو األدویة أو متالزمة 

 ال نعم

 فقدان الشھیة غیر المبرر
 ال یتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل القلق أو األدویة

 ال نعم

  آالم العضالت / المفاصل
 ال تتعلق بأسباب أو حاالت أخرى معروفة، مثل التھاب المفاصل أو اإلصابة

 ال نعم

  الصداع
 معروفة، مثل الصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي المزمنال یتعلق بأسباب أو حاالت أخرى 

 ال نعم

 ال نعم (المعروف بالتھاب العین الوردیة)التھاب الملتحمة 
 :4رقم إذا أجاب الطفل بـ "نعم" على أحد األعراض في السؤال 

 ساعة. 24لمدة  ھالمنزل وراقببابق طفلك • 
فیمكنھم العودة إلى المدرسة واألنشطة عندما یشعرون أنھم بصحة جیدة بما یكفي للذھاب.  ساعة، 24إذا تحسنت األعراض بعد • 

 االختبار لیس ضروریًا.
  AHSاستخدم أداة التقییم عبر اإلنترنت  )،ساعة (أو إذا ظھرت أعراض إضافیة 24إذا لم تتحسن األعراض أو ساءت بعد • 

Online Assessment Tool   أو اتصل بخط االستشارات الصحیة)Health Link ( مما إذا كان  للتحقق 811على رقم
 بھ. االختبار موصً 

 :4رقم إذا أجاب الطفل بـ "نعم" على عرضین أو أكثر في السؤال 
 المنزل.بطفلك  ابق• 
أو اتصل بخط االستشارات الصحیة  AHS Online Assessment Toolاستخدم أداة التقییم عبر اإلنترنت استخدم أداة التقییم • 

Health Link) (  بھ. االختبار موصً لتحدید ما إذا كان  811على رقم 
 ساعة على األقل منذ بدء األعراض. 24یمكن لطفلك العودة إلى المدرسة واألنشطة بمجرد أن تختفي األعراض طالما مرت • 

 إذا أجاب الطفل بـ "ال" على جمیع األسئلة:
 قد یذھب طفلك إلى المدرسة و / أو رعایة األطفال و / أو أنشطة أخرى.• 

 

فال تحضره لزیارة مركز رعایة مستمرة أو رعایة حادة  أعاله،القوائم ب: إذا كان طفلك یعاني من أي أعراض یرجى مالحظة ما یلي
 19-كوڤیدنتیجة اختبار لتلقوا رسالة سلبیة  إال إذا )،األعراض (أیھما أطول تزولحتى  أوأیام من وقت بدء األعراض  10لمدة 

 بتحسن. شعرواو
 

 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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