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 حضرة األهالي/أولياء األمور الكرام:
 

 إشارة إلى: تقليص انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي 
 

َترافق مع ازدياد برودة الطقس ازدياد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بين األطفال، بما في ذلك الفيروس المخلوي التنفسي 
على هذه الفيروسات الثالثة ألنها قادرة على التسبب بالمرض الخطير،  "التهديد الثالثي". وقد أُطلقت تسمية 19-واإلنفلونزا وكوفيد

 ل دون الخامسة من العمر والمسنين واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية.خاصة عند األطفا
  

مؤخًرا، ارتفعت حاالت الدخول إلى المستشفيات بما يزيد عن المعتاد بين األطفال الذين  يعانون من واحد من هذه الفيروسات أو 
 للمساعدة في الحفاظ على سالمة األطفال واآلخرين:  طبقات من الحمايةأكثر. توصي هيئة الصحة العامة في تورونتو بشدة 

 

 :ذات مقاس مناسب في األماكن المغلقة العامة، بما في ذلك المدارس وحضانات  كمامات يجب ارتداء ارتداء الكمامات

 ستثناء طبي بارتداء الكمامات.  األطفال. ال يوصى لألطفال دون السنتين من العمر وأولئك الذين لديهم ا
 

 :بما في ذلك 19-تطعيمات كوفيدأشهر وما فوق على أحدث  6يجب أن يحصل أي شخص يبلغ من العمر  التطعيمات ،
. يستطيع أي لتطعيم اإلنفلونزاإلى جرعة الخريف  سنوات أو أكثر باإلضافة 5جرعة الخريف المنشطة لكل من بلغ 

اإلنفلونزا في ذات  وتطيعم 19-سنوات من العمر وما فوق أن يتلقى بسالمة جرعته المنشطة من كوفيد 5شخص يبلغ 
 الوقت. 

 

  :لطفلك. أبِق طفلك في المنزل حتى ولو كانت األعراض  الفحص اليومي لألعراض أكمل هذاالزم المنزل إذا كنت مريًضا
 خفيفة إلى حين يشعر بالتحسن.

 

 :استخدم معقم اليدين أو اغسل يديك بتكرار. اغسل يديك 
 

 :نظف األسطح التي يتشارك الجميع بلمسها بشكل متكرر. نظف األسطح 
 

ا كانت لديك أسئلة حول صحته. إذا كان طفلك مريًضا، أو تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لطفلك إذ 811اتصل بالرقم 
 . هنايمكنك الحصول على معلومات حول كيفية رعايته 

 

نستطيع جميعنا أن نعتني بعائالتنا ومجتمعات مدارسنا عبر تقليص انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. عندما نقلص 
 انتشار المرض، فنحن أيًضا نضمن الحفاظ على قدرة منظومة الرعاية الصحية لدينا  على العناية بالمرضى.   
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