
  
  

وس كورونا  اء األمور والمعلم عن عدوة ف معلومات ألول
   المدرسة او  روضة األطفال 

  

وس كورونا  المدرسة او الروضة المتواجد انت بها.  ف ـ  ـ ك او  لميوجد مصا يتم التعرف عل
ل طب  ش ء للدوام  مكن لك الم ة.  لد ب العام لل ل الطب أحد المخالط من ق ع طفلك 

كن قد وصلك معلومات أخرى من المدرسة او الروضة.    إن لم 

شاور مع المعهد الوط للصحة العامة.  ال ع عن كثب  عة الموض متا ة  لد ب ال   قوم طب

  

وس كورونا: األعراض الممك   نة لف

حاس الشم  ة التنفس وانخفاض  السعال والحرارة وصع وس كورونا أن تتمثل  مكن ألعراض ف
كون  طن. قد  ضا ع أوجاع  ال مكن الحصول ا والتذوق وصداع وتعب جسدي واآلم عضالت. 

نه و إلتهاب ا وس كورونا لدى األطفال وعدم التم ب   لحلق. من الصعب تم ف

ك هذه األعراض.  ك حجز موعد للفحص إذا ظهرت عل   عل

  

  الفحص: إجراء  

جب ع جميع األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض المذكورة واألشخاص الذين تم التعرف عليهم 
قوم  أن  مخالط ألشخاص مصاب إجراء فحص كورونا. ينصح المعهد الوط للصحة العامة 

جراء ال ث يتم إستخدام أدوات للفحص أقل إزعاج. األطفال ب   فحص كذلك، ح

  

ط:    مكن حجز موعد من خالل الرا

https://www.helseboka.app/booking/staff/66171  

  

ة، او لم تكن تقطن  ك معلومات الدخول البنك كن لد مكنك اإلتصال ع إذا لم  مدينة أسكر، ف
من أجل الحصول ع موعد للفحص. يتم الرد ع الهاتف من الساعة  66715999هاتف كورونا 

ع.  ة األسب ل يوم، وح  عطل نها ــع ظهرا  احا ح الساعة الثالثة وال   الثامنة والنص ص



  

  

 

ك استفسار؟   هل لد

ك إستفسار عن الحجر الص  ان لد مكنك التواصل مع هاتف إذا   او إجراء الفحص او العدوى، ف
لغة 66715999كورونا ع  الحصول ع المعلومات  جم إذا كنت ترغب  . اطلب الحصول ع م

  أخرى. 

ة  حال حدوث تف كب للمرض. لن تصل معلومات  لد ب العام لل ستصل معلومات من الطب
ة ال ال  ة  الحاالت الفرد تؤثر ع العمل الطب وال تضطر لوضع الطالب او األها  ثان

 .   الحجر الص

ء للمدرسة  حالة المرض.  جب الم   تذكر أنه ال 

ك اي استفسار  ان لد   تواصل مع المدرسة او روضة األطفال إذا 

  

ات  ب التمن   مع أط

ة  لد ة العامة لل   الطب

ب.  ا ج   م

  


