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الدليل اإللزامي على إجراء فحص كورونا لألطفال ،بدءا ً من  10يناير  /كانون الثاني 2022

األهالي (األمهات واآلباء) األعزاء،
يتمثل هدفنا المشترك في اإلبقاء على حضانات ورياض األطفال (دور رعاية األطفال اليومية) مفتوحة بالرغم من أرقام اإلصابة
بعدوى كورونا المرتفعة حالياً .حضانات ورياض األطفال هي جزء من المنظومة التعليمية ،وباإلضافة إلى ذلك ال يمكن االستغناء
عنها لتمكين األهالي من التوفيق بين متطلبات العائلة وممارسة الوظيفة في ذات الوقت .لذا فإنه من المهم للغاية أن نستغل كل إمكانية
لرفع مستوى حماية األطفال والعاملين على رعاية األطفال اليومية من اإلصابة بالعدوى.

يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للحيلولة دون نقل فيروس كورونا إلى داخل الحضانات ورياض األطفال أصلً .هكذا نمنع
الفيروس من االنتشار في تلك المرافق (دور الرعاية) ونمنع بالتالي نقله عبر األطفال إلى بيوتهم وعائلتهم .ومن أجل رفع مستوى
الحماية من كورونا في دور رعاية األطفال مرة أخرى قررنا أن يكون من واجب األهالي تقديم دليل على إجراء الفحص ألطفالهم
بدءا ً من  10يناير  .2022ويطلب هذا الدليل اإللزامي في حالة كل األطفال الذين أتموا السنة األولى من عمرهم ولم يدخلوا
المدرسة بعد .وهذا يعني :لن يتم استقبال األطفال في دور الرعاية (الحضانات ورياض األطفال وما شابهها) بعد  10يناير  2022إال
إذا تم فحصهم ثلث مرات أسبوعياً .لكن هذه الفحوصات لن تجرى في دور الرعاية نفسها ،بل من قبل األهالي في البيوت ،وال بد أن
تكون سلبية قبل التوجه بالطفل إلى دار الرعاية .وهناك يجب تقديم الدليل على نتيجة الفحص.

ستحدد دور رعاية األطفال (الحضانات ورياض األطفال وما شابهها) الطريقة التي تريد فيها الحصول على دليل إجراء الفحص.
وتجدون في الشرح الذي يتبع أدناه اإلمكانيتين المحتملتين .دار رعاية األطفال الخاصة بطفلكم تحدد الخيار الذي سيتم اعتماده لديها
وينبغي عليكم االلتزام به .وبغض النظر عن طبيعة الخيار ستكون أيام الفحص مبدئيا ً هي االثنين واألربعاء والجمعة .وإذا تغيب طفل
ويعوض في اليوم الذي سيعود فيه إلى دار الرعاية .ومن المهم هنا التأكيد على إجراء
عن أحد تلك األيام ،فإن فحصه سيؤجل
ّ
الفحص بشكل دوري ومنتظم.

الخيار 1
< تحضرون أيام الفحص معكم إلى دور الرعاية الشريط الخاص بالفحص الذي أجري للطفل ،وهو الجزء الذي يظهر النتيجة في
الفحص الذاتي.
< بعد إظهار الشريط ونتيجة الفحص للعاملين في دار الرعاية تتخلصون منه بأنفسكم في عين المكان وعن طريق أكياس القمامة
المخصصة لذلك في دار رعاية األطفال.
الخيار 2
< تجدون تحت هذا الرابط نموذجا ً ين ّبه إلى واجب تقديم الدليل على إجراء الفحص ونتيجته .ينبغي عليكم بعد إجراء كل فحص
كتابة تاريخ الفحص ونتيجته في هذا النموذج .وقّعوا على النتيجة ،وعندما تصطحبون أوالدكم إلى دور الرعاية اليومية أحضروا
معكم النموذج الموقع من قبلكم وأظهروه للعاملين هناك.
< يكفي أن يوقع أحد الوالدين على نتيجة الفحص
< بعد إظهار النموذج للعاملين تأخذونه معكم مجددا ً إلى البيت ،لتعيدوا الكتابة عليه عند إجراء فحص آخر وتقديمه محدثا ً في المرة
التالية.

إذا لم تقدموا دليلً يثبت نتيجة الفحص لن يتم قبول طفلكم في دار الرعاية ذلك اليوم .وفي حالة قام شخص ثالث غير األبوين بإحضار
الطفل إلى دار رعاية األطفال يتوجب عليه إحضار الشريط المستخدم في الفحص أو النموذج الموقع عليه من قبل أحد الوالدين إلى
الحضانة  /روضة األطفال.

وبطبيعة الحال يمكنكم تقديم نتيجة الفحص السريع (فحص المواطن)  PoC-Antigenأو فحص  PCRكبديل ،إن كنتم قد أجريتم
لطفلكم أيا ً منها .أما الحضانات  /رياض األطفال المدرجة في تجمع  PCR – Poolingفإن اإليفاء بواجب تقديم نتيجة الفحص لديها
يكون عبر االشتراك في تجمع  Poolingهذا ،وليس هناك حاجة لتقديم أي دليل آخر.

ستحصلون مجددا ً من الحضانة  /روضة األطفال على بطاقات األحقية (كوبونات) ،لتتمكنوا من الحصول على مستلزمات الفحص
الذاتي مجانا ً من الصيدلية .الرجاء االنتباه إلى ضرورة االحتفاظ بهذه البطاقات وإعادتها إلى الحضانة  /روضة األطفال بعد
استخدامها للحصول على الفحوصات في الصيدلية.

نتوجه إليكم بجزيل الشكر على المساعدة ونتمنى للجميع عطلة عيد ميلد سعيدة.
مع تحيات
القسم  V3ــ قسم رعاية األطفال اليومية

