
 

 COVID-19  دیفوك )تاءارجإ( لمعلا مظن
 میلعتلا زكارم و يساردلا مویلا/ماودلا دعبو لبق ةياعرلا ىلإ مامضنالا /كارتشالل

  يعامتجالا
 ةماعلا نكنل سرادمب

 )2020 بآ/سطسغأ 1 موي نم ارابتعا(

 يف يعمتجملا میلعتلاو يساردلا مویلا/ماودلا دعبو لبق ةياعرلا زكارم يف ةكراشملا/مامضنالل
 لبق ةياعرلا زكارم تانوكم دحأ لكشت يتلا يداونلا كلذ يف امب ،ةماعلا نلوكنیل سرادم قفارم
 ةفرعملا و ماملإلا ءایصوألا/ رومألا ءایلوأ ىلع ،يعمتجملا میلعتلا وأ يساردلا مویلا/ماودلا دعبو
 اوقفاوي نأو اھب لمعلا بجي ةبولطم نوكت فوس ةیلاتلا ةمالسلاو ةیحصلا لمعلا ططخ/مظن نأب

 .اھعابتإب نوموقي فوس بالطلا مھءانبأ نأ ىلع
 

 :كارتشالا/مامضنالا لبق
 نمٍ يأ يف لفطلا مامضنا لبق لزانتلا ةقیثو لمكي نا رمالا يلو وأ )ة(دلاولا ىلع بجي .1
 .يعمتجملا میلعتلا زكارم تاسلجو ماودلا دعب وأ لبق ةياعرلا
 لك رمأ يلو وأ )ة(دلاو ىلإ Protocols لمعلا ططخ/مظن ةقیثو نم ةخسن مدقت نأ بجي .2
 كراشم
 نامض/دیكأت نع نولوؤسملا مھ ةیعمتجملا ملعتلا زكارمو ماودلا دعبو لبق ةياعرلاب نوفرشملا .3
 ةیعمتجملا ملعتلا زكارم ماودلا دعبو لبق ةياعرلا ةطشنأ يف نیكراشملا نیمضنملا عیمج مھف
 لك فلمب اھیلع عقوم لزانتلا ةقیثو مھيدلو Protocols لمعلا ططخ/مظنلا هذھب نومزتليو نومھفيو
 .كراشم

 
  

 :)ةمامكلا سبل( مفلاو فنألا ةیطغتل ةیھیجوتلا ئدابملا
 

 زكارمو ماودلا دعبو لبق ةياعرلا يف نیكراشملا لافطألاو نیغلابلا ،دارفألا عیمج نم بلطتي .4
 .عانقلا/ةمامكلا سبل يعمتجملا میلعتلا

 
 سرادم اھتعزو يتلا عانقلا/ةمامكلا راضحإ لافطألاو نیغلابلا ،دارفألا عیمج نم بلطتي .5
 اھورضحأ اھل ةلثامم ةعنقأ/تامامك وأ ،يساردلا مویلا/ماودلا لالخ مادختسالل ةماعلا نلوكنل
  .مھسفنأب

 
 اھیلع تقفاو يتلا ةیھیجوتلا ئدابملا عابتإ نع نولوؤسم ،لافطألاو نیغلابلا ،دارفألا عیمج .6
 يف لمعلل نلوكنل-رتساكنال ةعطاقم يف ةحصلا مسق عم رواشتلاب ةماعلا نلوكنل سرادم
 .مھجمارب

 
 يف نیكراشملا عم Protocols لمعلا ططخ/مظن ةعجارم نیلوؤسملاو نیفرشملا ىلع بجي .7
  .اھب مازتلالاو Protocols مظنلا هذھل نیكراشملا مھف نم دكأتلل ىلوألا مھتسلج/مھعامتجا

 .ةطشنألاو تاسلجلا لالخ ریكذتلاو ةعجارملا رمتست فوس
  

 :طاشنلاو ةسلجلا لبق



ً ایموي روضحلا لجس نیلوؤسملاو نیفرشملا ذخأي .8
 .نیكراشملا عم 19 دیفوك ضارعأ ةمئاق ةعجارم ةداقلا / ةاعرلا ىلع بجي .9
 ال دقف ، 19 دیفوك ضارعأ نم يناعي كراشم يأ ناك اذإ هنأ نیكراشملا حصن ةاعرلا ىلع بجي .أ
 .ةیعمتجملا ملعتلا زكارم وأ ةسردملا دعبو لبق ةياعرلا يف كراشي

 دعبو لبق ةياعرلا يف ةكراشملا نم19 دیفوك ضارعأ نم يناعي كراشم يأ داعبتسا متیس .ب
 سرادم يف ةیمویلا ةسردملا  تاسایس عم قفاوتي ام وھو ، يعمتجملا ملعتلا زكارم وأ ةسردملا
  .ةماعلا نلوكنل
 .نيدیلا رھطم / نيدیلا لسغ تاطحم عقومب نیكراشملا ةیعوت ةداقلا / ةاعرلا ىلع بجي  .9

 دعبو لبق ةياعرلا يف 19 دیفوك ضارعأ نم نوناعي نيذلا ةداقلا / ةاعرلا كراشي ال نا بجي .10
  ةیعمتجملا ملعتلا زكارم وأ ةسردملا

 ةياعرلا يف19 دیفوك ـل يتاذلا يحصلا رجحلا وأ يحصلا رجحلا تحت ةداقلا / ةاعرلا كراشي ال -11
 ،ةیعمتجملا ملعتلا زكارم وأ ةسردملا دعبو لبق

 
 :ریھطتلا
 اًقفو ةكرتشم تادعم يأ ریھطتب موقتس يعمتجملا ملعتلا زكرم وأ ةسردملا دعبو لبق ةياعرلا

 رتساكنال ةعطاقم نلوكنل يف ةحصلا ةيريدم تاداشرإل
 
 ءازجألا كلت ریھطت نعً الوؤسم نوكیس يعمتجملا ملعتلا زكرم وأ ةسردملا دعبو لبق ةياعرلا .13
 دعبو لبق ةياعرلا لبق نم زجحلا تحت اھمادختساب حرصملا ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم نم
 ةیلاع حطسألا رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع كلذ يف امب ، يعمتجملا ملعتلا زكرم وأ ةسردملا
 .ةمدختسملا قطانملا نمض اھریغو تادعملاو تاشورفملاو سمللا

 
 :لاصتالا تایجیتارتسا

 
 دیفوك راشتنا نم دحلا ىلع دعاست يتلا تایكولسلا لوح لئاسر ةداقلا / ةاعرلا لمشیس .14
 .رومألا ءایلوأو نیكراشملا عم لصاوتلا دنع 19
 
 :ىرخآ طاقن

 / لیفكلا / بردملا وھ رمالا يلو / دلاولا نكي مل ام( نيرئازلا / رومالا ءایلوأ / نيدلاولل زوجي ال  .15
 دعب ةياعرلاو ةسردملا لبق ام ةطشنأ تاسلج يف ةكراشملا )نیعم طاشن نع لوؤسملا دئاقلا
 .ةطشنألا اھب ماقت يتلا ةقطنملا يف ءاقبلا وأ يعمتجملا ملعتلا زكرم وأ ةسردملا

 
  رتساكنال ةعطاقم نلوكنیل يف ةحصلا ةيريدم صحف ضارعأ ةمئاق
 ةيودألا مادختسا ىلإ تررطضا لھ وأ ، تياھنرھف ةجرد 100.4 نم ىلعأ ىمح كيدل لھ .1
 ةعاس 24 ـلا يف ) Ibuprofe®, Acetaminophen, Advil®enolTyl ,  لثم( ةرارحلل ةضفاخلا
 ؟تياھنرھف 100.04 نع ديزت يتلا ىمحلا ىلع ةرطیسلل ةیضاملا
 ؟سفنتلا يف ةبوعص وأ سفنتلا يف ةديدج لكاشم روھظ وأ سفنتلا يف قیض كيدل لھ  .2
 24 نم رثكأ مودي فاج لاعس( رمتسملا جتنملا ریغ رمتسملا لاعسلل ةديدج ةيادب كيدل لھ  .3

 ؟)ةعاس
 ؟ةحئارلا وأ قوذلا نادقفل ةديدج ةيادب كيدل لھ .4
 )ةعاس 24 نع ديزت ةدمل رمتست يتلا ةیلاتلا( ةليوطلا ضارعألا نم رثكأ وأ نینثا كيدل لھ .5
 ؟)رخآ لوقعم ببس دجوي ال( ةرربملا ریغو



 قلحلا باھتلا )أ
 ةريرعشق عم رركتم زازتھا وأ )نیتعاس نم رثكأ( ةرمتسم ةريرعشق )ب
 عادصلا )ج
 تالضعلا مالآ )د
 فنألا نالیس وأ / و ناقتحا )ـھ
 لاھسإلا وأ ءيقلا وأ نایثغلا )و
 يف ةقیقد 15 نم لوطأ ةدمل لاصتا( ؟19 دیفوك ـل يباجيإ صخشب قیثو لاصتا كيدل ناك لھ  .6
 )يباجيإ صخش عم ةماقإلا وأ هجولل ةیطغت نود مادقأ 6 نوضغ
 صخشب لاصتالا ببسب وأ ةیباجيإلا19 دیفوك ةجیتن ببسب ةیتاذلا ةلزعلا ىلإ كھیجوت مت لھ  .7
 ؟19 دیفوك هيدل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةماعلا نلوكنل سرادم  
)رمألا يلو/)ة(دلاولا( رطخلا ةیضرفو ءافعإلا ،لزانتلا  

يساردلا مویلا/ماودلا دعبو لبق ةیبالطلا ةيدنألا  
ةیعمتجملا میلعتلا زكارمو  

 
 ةلاصأ ةیلاتلا ةقیثولا ىلع عقوأ  .هاندأ نيروكذملا لافطألل رمالا يلو وأ مأ/بأ انأو ةنس 18 نم رثكأ رمعلا نم غلبأ

 .هاندأ نيروكذملا يلافطأ نع ًةباینو يسفن نع
 

 لبق ةياعرلا زكارم يف نیكراشملا لبق نم اھمادختسا ةحاتإل ةزھاجو دادعتسا ىلع ةماعلا نكنل سرادم نأ مھفأ
 ال لاثملا لیبس ىلع كلذ يف امب ،ةماعلا نكنل سرادم قفارم نم ضعب يعمتجملا میلعتلا زكارمو ماودلا دعبو
  .)"ةلص تاذ ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم( و ةیجراخلا تاحاسلا ،هایملا تارودو تارمملاو ةیساردلا فوفصلا رصحلا
 مھفتأوً اضيأ كردأو .ةماعلا سرادملا قفارم عیمج مادختساب ةطبترملا راطخألاو رطاخملاب مات ملع ىلعو كردم انأ
 ةیلامتحا ،سرادملا تاحاسو قفارم نم اھریغو هایملا تارودو تارمملا ،ةیلخادلا فوفصلا تافاسمو مجحلً ارظن هنأ
 قلعتت ىرخألا لماوعلا نم اھریغ نیلوؤسملا وأ جمانربلا يف نیلوؤسملا نیفرشملاو نیكراشملا نیب قیثولا لاصتالا
 سوریفلل نوكراشملا لافطألا ضرعتي دق هنأ نم ةریبك رطاخم كانھ نأو .ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم مادختساب
  .ةيدعم ةیحص تالاح وأ ىرخأ تاباصإ لامتحا وأ COVID-19 دیفوك ببسي امل نوضرعتي امبرو

 
 و  .يلافطأ وأ يلفط ىلع رطاخملا باسح ىلع ،امامت يعوط ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم مادختسا نأ مھفاو
 يلافطأ/يلفط وأ نأ و ،ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم مادختسا نم رطاخملل ضرعتلا رطخ عقوتن يلافطأ وأ يلفطو انأ
 انأو ،ةيدعم ةیحص فورظ وأ ىرخأ تاباصإل اوضرعتي وأ COVID-19 ببسي يذلا سوریفلاب باصن دق وأ ىلإ ضرعتن دق
 قفاوأ  ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم مادختساب يلافطأ وأ يلفطل حامسلا ةیعاوط راتخأ كلذ عمو رطخلا اذھ لبقأ

 قفارمل يلافطأ وأ يلفط مادختسا )1( نع لاكشألا نم لكش يأب ةلوؤسم تسیل ةماعلا نلوكنیل سرادم نأ ىلع
 يف امب ، هاندأ سرادملا قفارم مادختسال ةجیتن ثدحت يلافطأ وأ يلفطل وأ يل ةیصخش ةباصإ يأ (2)  ،سرادملا
 رارضألا وأ )COVID-19، )3 ببسي يذلا سوریفلل ضرعتلا وأ ةيدسجلا ةباصإلا رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع كلذ
 يننأ كلذك مھفأ انأو .ةماعلا نكنل سرادم قفارم مادختسال ةجیتن لافطألا وأ يلفط وأ يل تاكلتمملاب قحلت يتلا
 ةجیتن يلافطأ وأ يلفط نم وأ ينم ةببستملا تاكلتمملاب رارضإلا وأ ةیصخشلا ةباصإلا نع دیحولا لوؤسملا
 .ةماعلا نكنل سرادم قفارم مادختسا

 
 تارابتعالا نم اھریغلو COVID-19 ةحئاج لالخ ةماعلا نلوكنل سرادم قفارم مادختساب يلافطأل حامسلا ىلإ رظنلاب
 هاندأ نیعقوملا يلافطأ وأ يلفط نع ةباین و يسفن نع ًةلاصأ ،مالتسالاب رارقإلا متي ،ةربتعملا ةّمیقلاو ةدیجلا
 و ،تابلاطملا عیمجو يأ نع لزانتلاب دھعتأ ،يسفن نع ةلاصأ وأ اذھ بجومب ،اھب نوبلاطي دق نيذلا نيرخآلا عیمجو
 نوكت دق رخآ يصو يأ وأ ،يلافطأ وأ يلفط وأ نأ نوكأ دق يتلا ةیئاضقلا ىواعدلا نعو ،لعف ببسب ةاضاقملا مدع
 ،نیمأتلا تاكرشو نیلثمملاو ءالكولاو نیبردملاو نیملعملاو نیيرادإلاو میلعتلا سلجمو ،ةماعلا نلوكنیل سرادم دض
 رارضإلا وأ ،COVID-19 ببسي يذلا سوریفلاب ةباصإلا وأ ضرعتلا كلذ يف امب ،ةیصخش ةباصإل كلذ ناك ءاوس

 و يمادختسا نع ةجتانلا وأ نع ةئشانلا لاكشألا نم لكش يأب ، ةفورعم ریغ وأ ةفورعم تناك ءاوس ،تاكلتمملاب
 .COVID-19 ءابو لالخ قفارملا وأ ةماعلا نلوكنل سرادم تاكلتمم نم يأل يلافطأ وأ يلفط مادختسا وأ /

 
 يلافطأ نم دحاو لك نع ًةباین عیقوتلاو يعیقوت لثمي هاندأ يعیقوت نأ ىلع قفاوأو مھفأ/كردأ
 

   يصولا وأ )ة(دلاولا نم ٍلك عیقوت
Signature of each parent or guardian: 

 
 

عیقوتلا خيرأت   
Date of Signature 

 
 

 
Name of each child: اعیمج لافطألا ءامسأ   
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