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توجيهات للوالدين: إذا كان طفلكم مخالط لشخص مصاب بكوفيد – 19

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد – 19 إيجابية عند أي شخص في مركز رعاية الطفل أو المدرسة، يجب إحاطة الوالدين علماً بذلك.
�يجب على األطفال المخالطين مالزمة المنزل والعزل الذاتي لمدة 10 أيام من تاريخ اليوم الذي خالطوا فيه الشخص الذي كانت نتيجته إيجابية.  �• �

تقوم الصحة العامة بإعالمكم متى يمكن للمخالطين إنهاء العزل الذاتي.
�بالنسبة لألطفال الحاصلين على اللقاح كامالً* أو المصابين مؤخراً بعدوى كوفيد – 19**، ولكن ليس عندهم أي من أعراض كوفيد – 19، ال يجب  �• �

عليهم العزل الذاتي، ما لم تطلب خالف ذلك الصحة العامة.  

االستمرار يومياً في مراقبة أعراض كوفيد – 19 عند طفلك:
بالنسبة لألطفال الحاصلين على اللقاح كامالً* أو كانت عندهم مؤخراً عدوى كوفيد – 19** خالل 90 يوماً الماضية، يجب عليهم أيضاً المراقبة اليومية 

لألعراض.
تتضمن القائمة الكاملة لألعراض ما يلي:

إذا ظهرت أعراض عند طفلك:
:PCR يجب إجراء فحص من خالل اختبار

�العمل على إجراء فحص PCR لطفلك. يمكن الحصول على أداة فحص PCR لالستخدام في المنزل من المدرسة أو من مركز رعاية الطفل او  �• �
حجز موعد لدى أحد مراكز التقييم.

ال تستعمل فحص المستضد السريع. يجب إجراء فحص PCR لطفلك. �• �
�بالرغم من حصول طفلك على اللقاح كامالً* أو كان مؤخراً مصاب بعدوى كوفيد – 19**، يجب عليه مالزمة المنزل والعزل الذاتي في الحال  �• �

والترتيب إلجراء فحص.

يجب على األفراد في المنزل العزل الذاتي:
�كل من بمنزل بحاجة للعزل الذاتي إلى أن تصبح نتيجة فحص طفلك سلبية، ما لم يكن األفراد في المنزل حاصلين على اللقاح كامالً* أو كانوا  �• �

مصابين مؤخراً بعدوى كوفيد – 19** خالل فترة 90 يوماً الماضية.

يجب إبالغ مدرستك أو االتصال بالصحة العامة على الرقم: .416-338-7600

بينما يكون طفلك في العزل الذاتي، يجب على كل من بالمنزل:
ارتداء كمامة في األماكن العامة لحماية اآلخرين. �• �

تجنب األماكن المزدحمة. �• �
اقتصار االختالط مع اآلخرين الذين يعانون من مشاكل صحية أو مع كبار السن. �• �

الحفاظ على مسافة مترين بينك وبين اآلخرين. �• �

*الحاصل على اللقاح كامالً هو من مضى عليه 14 يوماً أو أكثر بعد التطعيم بالجرعة الثانية من أحد لقاحات كوفيد – 19 أو وفق ما تحدد وزارة الصحة في أونتاريو.

**المصاب مؤخراً بعدوى كوفيد – 19 هو من كانت نتيجته لفحص كوفيد – 19 إيجابية خالل فترة 90 يوماً الماضية وحصل على تصريح من قبل الصحة العامة.
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