
 
 

 19-كوفید

 البافاریة الدولة وزارة
 والرعایة للصحة

 إیجابیة والتالمیذ للتلمیذات الذاتي االختبار نتیجة جاءت إذا التصرف
 وتتخذُ . للغایة كبیرةٍ  بسرعةٍ  عالمیًا" 2 كوف سارس" كورونا فیروس انتشر

 نزلة مثل تماًما الحاالت، غالب في لطیفًا نھًجا ،"19 كوفید" تُسمَّى التي العدوى،
 ومن. الزكام أحیانًا أو والمفاصل العضالت في وآالم وحمى سعال یصحبھا برد

 بعض وفي. والتذوق الشم حاسة في اضطرابات حدوث أیًضا النمطیة األعراض
 في كنول ").أعراض دون المرض مسار(" مرضیة أعراٍض  أيُّ  تظھر ال األحیان
 لھذا عرضة أكثر ُمعیَّنة فئاتٌ  وھناك. جسیمة أعراضٌ  ھناك تكون أخرى حاالتٍ 
 ولم سابقة خطیرة أمراٍض  من یعانون الذین األشخاص خاص بشكلٍ  وھم الخطر
 انتشار منع من بد ال وھنا. خاصة حمایةٍ  إلى یحتاجون وھؤالء. التطعیم یتلقوا

 المدارس في تُجرى التي الذاتیة باراتاالخت وتساھم. العدوى سالسل وقطع العدوى
 .ھذا في مھًما إسھاًما

 الشخصیة والصحة السلوكیات حول مھمة معلوماتٌ 

 :PCR اختبار إلى الطریق في ►
 لفحص تأكیدًا طرقال أكثر ھو PCR اختبار مثل النووي الحمض اختبار

 المھم من. الذاتي االختبار نتیجة لمراجعة یُجرى لھذا. كورونا بفیروس اإلصابة

 بارتداء یُوصى كما. االختبار إلجراء التوجھ أثناء اإلمكان قدر االختالط تقلیل

 .الشقة خارج الوقت ھذا في) FFP2( طبیة كمامة

 إلى بحاجة نتك أو والتالمیذ للتلمیذات الصحیة الحالة ساءت إذا ►
 الطوارئ خدمة مع أو طبیبك أو طبیبتك مع فتواصل الطبیة المساعدة

 116117 الھاتف رقم عبر بافاریا في الصحيّ  التأمین لرابطة التابعة
 خالل تذكر أن ویجب. الحاجة دعت إذا الطوارئ، بطبیب االتصال أو

 .إیجابیة جاءت الذاتي االختبار نتیجة أن االتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :19 كوفید فیروس حول المعلومات من المزید
 حاالت في الوالیة لحكومة التابع الساخن الخط
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 والرعایة للصحة الدولة بوزارة الخاصة

 السالمة لكم نتمنى
 !جیدة بصحة واالستمتاع
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 الصحیة النظافة قواعد أھمُ 

 بعنایة والعطس السعال ►
 أو اعطس ثم اآلخرین، عن وجھك وأدر اآلخرین عن ممكنة مسافة بأكبر ابتعد
 المندیل من تخلَّص ثم واحدة، لمرة یُستخدم مندیل في أو الذراع مرفق ثنیة في اسعل
 .ُمغلق قمامة كیس في الفور على

 الیدین نظافةُ  ►
 بالماء وبانتظام جیدًا یدیك تغسل أن أیًضا العدوى حدوث تفادي أسباب من

 خاصةً  ثانیة، 30 إلى 20 عن تقل ال لمدة والصابون

 السعال، أو العطس أو األنف تنظیف بعد —
 األطعمة، تحضیر وقبل —
 الطعام، تناول وقبل —
 المرحاض، استعمال وبعد —
 واضح، نحوٍ  على ینمتسخت الیدان تبدو عندما دائًما —
 وبعده، اآلخرین مع التواصل وقبل —

 .المباشر محیطھ في أو بالعدوى ُمصاب شخٍص  مع التواصل بعد خاصة —

 في الجلد على والرقیقة الكحول على المحتویة الیدین تعقیم مواد استخدام یمكنك
 التعقیم مادة على المكتوبة التسمیة تكون أن وینبغي. المرئيّ  غیر االتساخ حالة

 ."للفیروسات مضادة" أو" بلس للفیروسات مضادة" أو" محدود بشكل للفیروسات مضادة"

 ذلك؟ بعد األمور تسیر كیف

 االلتزام إیجابیة، الذاتي اختبارھم نتیجة جاءت الذین والتالمیذ التلمیذات على یجب
 بل بالمدرسة، المدرسیة الحصص في المشاركة بمواصلة لھم السماح عدم: یلي بما

 أقل إلى اآلخرین مع المباشر االختالط وتقلیل الفوري لعزلل الخضوع علیھم یجب
 عملیة تقلیل یجب. غیرھم إلى العدوى ینقلوا أن في اشتباه ھناك ألن ممكن، قدر

 یتسلَّم وعادةً  ممكن؛ حد أقل إلى المنزل إلى العودة خالل باآلخرین االختالط
 .المدرسة من طفلھم األمور أولیاء أو الوالدان

 الصحة مكتب ویشرف. اإلیجابیة االختبار بنتیجة الصحة مكتب المدرسة وتبلغ
 االختبار نتیجة من للتأكد PCR اختبار بإجراء ویأمر التالیة الخطوات على بعدھا
 .اإلیجابیة الذاتي

 على المدرسة إلى الذھاب بمعاودة یُسمح سلبیة، PCR اختبار نتیجة جاءت فإن
 ویقرر العزل في االستمرار وجب إیجابیة، االختبار نتیجة جاءت إن أما. الفور
 لترتیب المثلى الطریقة بشأن الخطوات وكذلك – التالیة الخطوات الصحة مكتب

 .األطفال مع الفترة ھذه
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