العودة اىل المدارس!

شهر مارس  /اذار 2021

أ
ت
ال�حيب بعودة جميع الشخاص اىل المدارس!

المر مهم جدا لنمو أ
الطفال اىل مدارسهم .ويعت� هذا أ
اعتبارا من  8مارس  /اذار سيعود جميع أ
الطفال وصحتهم العاطفية واالجتماعية  ،وسيساعد
ب
المر اىل عودة أولياء أ
هذا أ
المور لممارسة أعمالهم.

ولقد اتبعت المدارس بعناية جميع النصائح المحلية والوطنية المقدمة من الصحة العامة فيما يتعلق بضمان سالمة جميع المدارس .ويشتمل هذا
أ
ين
ين
العامل� ف ي� المدارس وطالب المرحلة الثانوية والطالب ف ي� المدارس المخصصة لذوي االحتياجات
للموظف�
المر عىل إجراء االختبار الرسيع المنتظم
البالغ� آ
المور أ
المصاب� بف�وس الكورونا  . ) COVID-19ويستطيع أولياء أ
الخاصة عند عودتهم بهدف تحديد أ
ين
الخرين الذين
والشخاص
الشخاص
ين ي
مرت� ف� أ
ف
ف
ن
نز
السبوع.
يعيشون ي� نفس الم�ل مع الطفل أو الموظف ي� المدرسة الحصول أيضا عىل االختبار ي ي
الشخاص بما ف� ذلك أ
البالغ�  .وبالنسبة اىل أغلبية أ
أك� مما يقوم به أ
أ
بف�وس الكورونا ث
ين
ين
المصاب�
الطفال
الشخاص
وال ينقل الطفال عدوى إ
الصابة ي
ي
الف�وس.
بف�وس الكورونا  ،فإنه تظهر عليهم أعراض طفيفة تتعلق بإصابتهم بهذا ي
ي

حافظ عىل سالمتك

يتوجب علينا العمل والتعاون معا لضمان المحافظة عىل سالمة مدارسنا  ،ولذلك
يل:
يرجى منك أن تتذكر القيام بما ي
المحافظة عىل غسل يديك
وب� أ
المحافظة عىل وجود مسافة التباعد االجتماعي بينك ي ن
الشخاص
آ
المكان وخاصة عند وصولك اىل مدخل المدرسة
الخرين قدر إ
ارتداء الكمامات المغطية للوجه عندما ال تستطيع المحافظة عىل وجود
الشخاص آ
وب� أ
مسافة التباعد االجتماعي بينك ي ن
الخرين بحيث ال تقل
عن تم�ين
حافظ عىل البقاء ف� ن ز
م�لك اذا كنت أنت أو طفلك أو أي شخص اخر
ي
أ
يعيش معك ف� ن ز
الم�ل مصابا بالعراض الدالة عىل يف�وس الكورونا
ي

حافظ عىل صحتك

الطفال الذهاب اىل المدرسة إما مشيا عىل أ
يتوجب عىل أ
القدام أو عن
طريق قيادتهم لدراجاتهم الهوائية أو السكوتر بدال من استخدامهم
لوسائل المواصالت العامة.
يساعد التطعيم ف� توف� الحماية الالزمة لك أ
ولفراد عائلتك من خطر
ي ي
المراض المعدية أ
الصابة من العديد من أ
الخرى .ويرجى منك التحدث مع
إ
طبيبك العام للتأكد من حصول طفلك عىل كافة التطعيمات الالزمة له.

الصابة
اذا كنت مؤهال للحصول عىل التطعيم المخصص للوقاية من إ
بف�وس الكورونا  COVID-19يف�جى منك قبول حصولك عىل هذا التطعيم
ي
عندما يتم االتصال بك.

ن
تعا� أنت أو طفلك من
احصل عىل االختبار اذا كنت ي
أ
العراض الدالة عىل يف�وس الكورونا:

ت ن
ت
و�:
يمكنك حجز االختبارات بع� إالن�نت وذلك عن طريق زيارتك الموقع إاللك� ي
www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
ويمكنك أيضا العثور عىل المعلومات والنصائح حول االختبارات وذلك عن طريق زيارتك الموقع
ت ن
و�/www.nhs.uk/contact-us/get-help-with-asking-for-a-coronavirus-test :
إاللك� ي
بف�وس
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية إجراء االختبارات لضمان عدم إصابتهم ي
ن ف
ت ن
التال
الكورونا اىل جميع أفراد عائلة
ي
الموظف� ي� المدرسة  ،يف�جى منك زيارة الموقع إاللك� ي
و� ي
www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-ofschool-pupils-and-staff

كمامات الوجه

ال يوىص بارتداء الطالب ف ي� المدارس االبتدائية الكمامات عىل وجوههم ولكن يتوجب أن يرتدي
ين
الموظف� ف ي� المدارس االبتدائية الكمامات عندما ال يستطيعون المحافظة عىل وجود مسافة تباعد
آ
أ
ت
ن
وب� الطالب والشخاص الخرين.
مقدارها م�ين بينهم ي
يوىص بارتداء الطالب ف ي� المدارس الثانوية الكمامات عىل وجوههم عندما ال يستطيعون المحافظة
الشخاص آ
وب� أ
عىل وجود مسافة تباعد بينهم ي ن
الخرين ال تقل مسافتها عن تم�ين أثناء تواجدهم
داخل الصفوف الدراسية.
بف�وس الكورونا  Covid-19عىل شخص واحد من
ونحن نعلم بأنه ال تظهر عالمات إ
الصابة ي
الف�وس
للف�وس ولكنهم ال يزالون يستطيعون شن� ي
اصل  3أشخاص عىل الرغم من حملهم ي
وإصابة آ
الخرين به.
بف�وس
وتعرض البلدية الحصول عىل االختبارات الرسيعة والمجانية للتأكد من عدم إ
الصابة ي
الكورونا  COVIDاىل أ
الشخاص الذين يعملون خارج منازلهم وال يعانون من أية أعراض تدل عىل
ال تن�نت هنا
بف�وس الكورونا .ويمكن حجز مواعيد االختبارات عن طريق إ
إصابتهم ي
يتوجب عىل جميع أ
ت
ين
الشخاص
ال� تؤكد إصابتهم
الحاصل� عىل نتائج االختبارات إ
اليجابية ي
أ
بف�وس الكورونا البدء بعزل انفسهم عزال ذاتيا صحيا عىل الفور مع جميع الشخاص
ي
آ
الخرين الذين يعيشون معهم ف� نفس نز
الم�ل.
ي

لمعرفة المزيد من المعلومات

ال� ستستطيع التحدث معك ومناقشة جميع أ
أ
ت
ت
ت
المور
ال� تساورك حول يف�وس الكورونا  .ويمكنك أيضا
التحدث مع ممرضة المدرسة ي
ال� يرتادها طفلك لطرح كافة السئلة ي
يمكنك االتصال بالمدرسة ي
أ
أ
آ
أ
المث�ة لمخاوفك وقلقك حول يف�وس الكورونا  .عىل سبيل المثال اذا كنت من القليات السوداء أو السيوية أو من القليات العرقية أو اذا ساورك القلق حول صحة أقاربك من كبار السن أو الشخاص
ي
يعت�ون معرضون للخطر والذين يعيشون معك ف� نفس ن ز
الم�ل.
الذين ب
ي
إرسال رسالة ت
الك�ونية اىل ممرضات المدرسة عىل whh-tr.IslingtonSchoolNursing@nhs.net :أو االتصال عىل رقم الهاتف 020 3316 8021

