
مجموعة مدارس كورتیمادجوري
ما یجب القیام بھ في حالة الطوارئ

إذا كان التلمیذ یعاني من ھذه األعراض
ر من   ق، ، ⁰37,5درجة حرارة الجسم أكث ي الحل م ف ھال) ال ة (غثیان/ قيء، اس ة معوی داع، أعراض معدی عال، ص ى، س حم

س، فقدان  ي التنف عوبات ف ن العموم: قشعریرة، ص ا بی ف األعراض شیوع یالن/ احتقان باالن ي، س م عضل س، أل ي التنف ق ف ضی
ر في الذوق ( عسر  م) ، فقدان التذوق( انعدام التذوق)،أو تغی مفاجئ للرائحة ( فقدان الشم) أو انخفاض حاسة الشم ( نقص الش

)2020یولیوز 31ECDCالذوق)،( 

البقاء في المنزل
یقوم الوالدین/االوصیاء بتنبیھ طبیب االطفال أو الطبیب العام

إذا كان حاضرا في المدرسة
تقوم إدارة المدرسة بتبلیغ األسرة بالسحب الفوري للتلمیذ

تسحب األسرة التلمیذ بعد التوقیع على نموذج اإلذن بالخروج المحدد، مع اإللتزام بتنبیھ  طبیب األطفال أو الطبیب العام

ستقوم المدرسة باإلبالغ عن التلمیذ إلى إدارة  الصحة العامة المختصة 

ھل یطلب طبیب األطفال 
أو الطبیب العام إجراء التحلیل؟

ال
یخضع التلمیذ للمراقبة حتى یشفى تماما ثم یعود إلى 

.المدرسة
- .بدون شھادة طبیب األطفال

( یجلب التبریر في المذكرة (اإلبتدائیة و اإلعدادیة . -
- .ورقة مطبوعة لروض األطفال

" جلب نموذج " إعالن ولي األمر -

نعم
ذا كان التحلیل سلبي، یعود

التلمیذ بشھادة ذاتیة.في انتظار
.النتیجة یبقى التلمیذ في المنزل

إذا كان التحلیل ایجابي،سیعود
التلمیذ بشھادة من قسم الصحة

.التي قامت بعزلھ

إذا كان أحد المتعایشین مع التلمیذ مصابا بأعراض كوفید/مشتبھ فیھ
یتم تنبیھ طبیب الشخص المتعایش مع األعراض

یطلب الطبیب من 
إجراء التحلیل؟الشخص الذي تظھر علیھ األعراض 

نعم
یبقى التلمیذ في المنزل حتى تظھر نتیجة التحلیل.

-إذا كان تحلیل الشخص المصاب باألعراض سلبي،
یعود التلمیذ إلى المدرسة(مع التبریر في المذكرة، و كذلك جلب 

نموذج تصریح ولي األمر ). 
- إذا كان تحلیل الشخص الذي ظھرت علیھ األعراض ایجابي، 

یجب على التلمیذ البقاء في الحجر الصحي، ثم یعود إلى المدرسة 
بشھادة من إدارة الصحة العامة.

ال
یذھب التلمیذ إلى المدرسة ومعھ  " إعالن من 

ولي األمر "

عن اي غیاب لم یتم إبالغ المدرسة بھ مسبقا
تقدیم تبریر في المذكرة(اإلبتدائیة و اإلعدادیة  فقط) •

. ورقة مطبوعة مسبقا لروض األطفال •
" بعد ثالثة أیام من الغیاب، یحضر نموذج " إعالن ولي األمر •


