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رقابة األمراض الُمعدية في مدينة توركو                         ۸/۲۰۲۰  

 

 كيف أتصرف عندما يمرض طفلي؟
 لمرض. ان اكثر االعراض الشائعة هو مريضة والحضانة او الى المدرس الى يأتي الشخصان ال  ، فمن المهم جدا  ر فايروس كورونالمنع إنتشا

 فايروس كورونا هي على سبيل المثال:

 ألم عضلي 

 ألم الحلق 

 رشحال 

 ضيق في التنفس 

  حاسة الشّم او التذوقفقدان 
 

 حمىال 

 السعال 

 ألم الرأس 

 الغثيان 

 اإلسهال 

فايروس كورونا. غالبا  ما  2إختبارإجراء  عن طريق األخرى، إال عن أعراض األمراض الفايروسية 1أعراض مرض فايروس كورونا تمييز ال يمكن
 .األطفال يفة وقصيرة األجل، وخاصة  عندتكون أعراض مرض فايروس كورونا خف

 
فيروس كورونا  إختباريجب إجراء ف توحي بمرض فيروس كورونا ، كانت خفيفة لو حتى على أحد أفراد أسرته أعراضإذا ظهرت على الطفل أو 

 للشخص الذي لديه تلك األعراض.
 

 :االتصال، وذلك عن طريق اختبار فيروس كوروناموعد إلجراء  اي حجز توركو تحديد في طفالاألأولياء أمور  بإمكان
في االوقات ايام السبت واألحد وذلك في اإلتصال فمن الممكن ايضا   ٥.۹، وإعتبارا  من تأريخ ١٥-۸ الساعة في االوقات مابينأيام الدوام الرسمي • 

 .١١-۹ما بين الساعة 
 .(۰۲۲٦٦۲۷١٤، هاتف:  )ودينة توركموالتابع لكورونا الخاص ب ستعالماتاإل خطب اإلتصال• 
 

 .omaolo.fiألعراض الكورونا لديه، وذلك عن طريق الموقع اإللكتروني   يمكن للشخص البالغ ان يقوم بإجراء تقييم
 

 .ختباراإلالبقاء في منزله الى حين ظهور نتائج على الشخص الذي يعاني من االعراض 
 

فترة  إنتظار  خاللحتى ، والحضانة او في العملاو في يكونوا في المدرسة، ان بإمكان أفراد األسرة اآلخرين والذين ليست لديهم أعراض الكورونا 
 انفي حال ، ما لم يكن هناك شك قوي في ان الشخص الذي ينتظر نتائج اإلختبار مصاب بعدوى فايروس كورونا )على سبيل المثال، ختبارنتائج اإل

خطر اإلصابة بفايروس كورونا عاليا  فيها  البلدان التي ىاحد وفي، الى خارج البلدفي سفرة  السابقةيوما   ١٤خالل فترة ال  كانقد أحد أفراد األسرة 
 اي كبيرا (.

 
ان االعراض لديه عندما يكون الطفل بدون أعراض أو  حضانة، وذلكالعودة إلى ال يكون بإمكان الطفل ،سلبية فيروس كورونا إختبار إذا كانت نتيجة

العلوي. إذا كانت نتيجة  التنفسيمن بعد اإلصابة بإلتهاب المجرى لفترة طويلة  أو السعال بشكٍل خفيفٍ  الرشحيستمر  قد ا  بشكل كبير. أحيانقد قلّت 
الطفل أمام  ائقال تشكل ع تلك ، فإن األعراض الخفيفةوكانت األعراض تتناقص بشكل واضح، وان الطفل من جانب اخر قد تحسن ،سلبية الفحص

 .لبيةنتيجة الفحص الس بشأنثباٍت ال يتطلب تقديم شهادة إالحضانة.  العودة الىفي 
 

دية إذا كانت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية، فيجب على األسرة بأكملها البقاء في المنزل. سوف تتلقى من السلطات المختصة باألمراض المع
 .متابعة الرعايةحول  الالزمة معلوماتال
 

ياب فال داعي لغ ،ومع ذلك .العالج الدوائي الجيدأعراض الربو والحساسية لدى الطفل، وذلك من خالل نحاول جاهدين السيطرة على من المهم أن 
الذهاب إلجراء فحص منها الطفل. يجب عليك  بالعادة التي يعانييلة األمد الطوة الخفيفة وشائعالربو المرض أعراض  بسببالطفل عن الحضانة 

 .لتهاباإلعراض أتوحي بانها كأعراض  فيها ومن ضمنها ي لديكاالعراض التعرت أن إذا شفيروس كورونا، 
 

، وال داعي حتى الى الذهاب إلجراء لة المدىطويالموجودة لديكم منذ فترة وعروفة بسبب األعراض المال داعي للغياب من المدرسة او من الحضانة، 
 .رتبااجل إجراء االخمن  ريب وبالالذهاب ا حينه يجبف، طبيعة األعراض عندك . إذا تغيرتمن اجل تلك االعراض فحص فيروس كورونا

 
 ختباراتإجراء اإلعلى  عابيةياإلستقدرة التكون  لكي، كورونا يجب بذل الجهود والعمل للحد من انتشار األمراض المعدية االخرى غير فيروسكما و

 أعراض.الذين لديهم  كافية لجميع
 

 وإرشادات وزارة التعليم والثقافة. 3الصحة والرعاية اإلجتماعيةتستند هذه اإلرشادات على إرشادات مؤسسة 
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koro-
navirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

                                                
 .الفايروس التاجي الجديد او المتجدد ايضا  اسم فايروس كورونا يعني الفايروس التاجي ويطلق عليه   1
 مختبرية. او اخذ مسحةأي فحص إختبار    2
3   erveyden ja hyvinvoinnin laitosTHL= T 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

