
 

 ويتجنبون ممكنة عزلة أفضل إلى الروضة مجموعة في األطفال جميع يذهب

 .التواصل

اولياء  وافق الذين األطفال

فحص  إجراء على امورهم

 .المجموعة

الروضة إدارة من األمور أولياء الى معلومات  

إيجابي ار سي بي ال فحص المجموعة اختبار  

اولياء امورهم على إجراء فحص المجموعةاألطفال الذين لم يوافق   

 
في اليوم التالي لفحص 

المجموعة، يتم تسليم العينة 

الفردية إلى الروضة بحلول 

 صباحاً. 8:45الساعة 

 

رعاية الطفل في ال يمكن 

الروضة في هذا اليوم 

ويجب تجنب التواصل حتى 

تتوفر نتيجة الفحص عادة 

 .في صباح اليوم التالي

 

: 1خيار   

 

 يجب على األطفال

طلب اجراء فحس بي 

  سي ار فردي من

مركز االختبار أو من 

 .الطبيب

 
ال يمكن رعاية الطفل 

في الروضة حتى يتم 

 .الحصول على النتيجة

 
 :2خيار 

 

يخضع الطفل الختبار 

سريع معتمد )مركز 

اختبار( في موعد ال 

 يتجاوز اليوم الخامس

 فحص المجموعةبعد 

 .اإليجابي

 
 :3  خيار

 
حضور يمكن 

االطفال الى الروضة 

الخاليين من 

األعراض اعتباًرا 

من اليوم الحادي 

 نتيجة عشر بعد

 فحص المجموعة

بدون اإليجابي 

 .اجراء فحص اخر

 
الفحص  تقديم وقت تفويت تم إذا

 والمرض التأخير) الفردي

 تسليم أيضا يمكن ،( والعطلة

 األطفال روضة في واحدة عينة

 .التالي فحص المجموعة يوم في

 
 ال ،الفحص نتيجة تتوفر حتى

 روضة في الطفل رعاية يمكن

التواصل  تجنب ويجب األطفال

 مع االخرين.

 
 األطفال" اإلجراء راجع أو

اولياء امورهم  يوافق لم الذين

 ."على إجراء فحص المجموعة

 نتيجة كانت إذا

 :سلبية لفحصا
 

 الطفل رعاية يمكن

 في أخرى مرة

 بعد الروضة

 نتيجة ابالغها عن

 .السلبية الفحص

إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية: يدخل الطفل على الفور في 

 .الحجر الصحي

إذا كانت نتيجة 

 :الفحص سلبية

 

يمكن رعاية 

الطفل مرة 

 الروضةأخرى 

ابتداء من اليوم 

 .السادس

أيام طالما أن الطفل  10ينتهي الحجر الصحي تلقائيًا بعد 

. يمكن ال يجب اجراء فحص اخرخالي من األعراض. 

من اليوم الحادي  الروضة ابتداءً رعاية الطفل مرة أخرى في 

 .عشر

 األقل على ساعة 48 لمدة األعراض من خاليًا الطفل كان إذا

 السابع اليوم في( اختبار مركز) سريع فحص إجراء فيمكنه ،

 اليوميمكن احضاره الى الروضة في و الصحي الحجر من

 .سلبية بعد تقديم الفحص الفحص نتيجة كانت إذا الثامن


