
مقاطعة اجتماعية
مقاطعة نشطةمقاطعة ثقافية مقاطعة تنمية مستدامة

مريض في الحضانة أو المدرسة؟
 قواعد زيارة الحضانة والمدرسة

في حالة األمراض المعدية



هل اسمح لطفلي بالعودة إلى الحضانة أو المدرسة؟ حيث لم يعد مريًضا

أولياء األمور األعزاء،

من الصعب غالبا أن نقرر هل يعود الطفل بعد فترة المرض إلى الحضانة أو المدرسة.  ولذا تم 
إعداد بعض اإلرشادات المتعلقة بهذا األمر. بصفة عامة ال يجوز إرسال األطفال إلى الحضانة 
أو المدرسة عند إصابتهم بمرض معدي. عالوة على ذلك ينبغي عليكم كأولياء أمور إخطار 

المدرسة أو الحضانة عن طبيعة المرض المصاب به الطفل. 

من  الوقاية  بقانون  الخاصة  تعليمات  جدول  على  تحصلون  هذا  المعلومات  كتيب  خالل  من 
اللوائح عند  بتلك  بإعالمكم  والمدرسة  الحضانة  تقوم  أن  المفترض  34(. ومن  )مادة  العدوى 
لألشخاص  "تعليمات  وثيقة  على  بالتوقيع  قمتم  أنكم  كما  مرة  بالمدرسة ألول  أطفالكم  التحاق 

الحاضنين". 

اآلخرين  لألطفال  العدوى  خطر  تجنب  أو  تقليل  هو  العدوى  من  الوقاية  قانون  من  الغرض 
إنه من خالل  المرض حيث  انتشار  تفادى  المعلمين، وكذلك  أو  المربيين  أو  العائلة  أفراد  أو 
االحتكاك حتى في أضيق الحدود قد تنتشر مسببات األمراض بسهولة. واألمراض التي سيتم 
ذكرها منتشرة بشكل كبير في سن الطفولة على وجه الخصوص كما أنها تؤدى إلى مضاعفات 
وأضرار دائمة. ومن خالل االلتزام بهذه اإلرشادات قد ننجح في تأخير عودة انتشار األمراض 

أو تجنب ذلك تماًما.

يرجى الرجوع إلى الجدول الموضح أدناه عندما يسمح لطفلك العودة الى الحضانة أو المدرسة 
بعد فترة انقضاء المرض.

عند وجود أي تساؤالت يسعدنا أن نكون تحت تصرفكم: 

Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen 
Infektionsschutz und Hygiene 

Trierer Straße 1
52078 Aachen

هاتف: 
gesundheitsamt@staedteregion-aachen.de البريد اإللكتروني 

لمنع انتشار األمراض المعدية إلى أقصى حد ممكن، من المهم تعاون جميع األطراف 
ذوي العالقة.

0241/ 5198 -5300



حمى لمدة 3 أیام

(EHEC) اي كوالي البكتریا النزفیة القولونیة

أمراض البرد دون حمى

أمراض الید- الفم -القدم

التھاب الكبد الوبائي (أ) و (ھـ)

القوباء المعدیة
(الحصف)

األنفلونزا "الزكام"

القمل

التھاب الفم

الحمى الغددیة

المرض الخامس

الحصبة األلمانیة

الحمى القرمزیة،عقدیات أ، التھاب اللوز

الجدیري المائي

الرمد المعدي

حمى ("عدوى األنفلونزا") (حرارة الجسم
 أكثر من 38° مئویة)

(Hib ) المستدمیة النزلیة ب

السعال الدیكى

الجرب (الحكة)

أمراض المعدة واألمعاء

•  فیروس النورو 

• فیروس الروتا 

• السالمونیال 

• العطیفة 

 • مسبب غیر معروف

الحصبة

الحمى الشوكیة (اإللتھاب السحائي)

الغدة النكافیة

السل أو الدرن الرئوي

1-2 أسبوع

5-12 یوم

 2-10 یوم

4-7 یوم

15-50 یوم

2-5 یوم

2-10 یوم

1-2 یوم

7-20 یوم

14-42 یوم

1-2 یوم

1-3 یوم

6-72 ساعة

1-10 یوم

4-14 یوم

2-10 یوم

12-25 یوم

7-30 یوم

7-14 یوم

14-21 یوم

1-3 یوم

6-7 أسبوع

8-28 یوم

2-12 یوم

24 ساعة دون ارتفاع في درجة الحرارة

في حالة عدم وجود اى إفرازات أو احمرار

الشفاء و3 تحالیل براز سلبیة، 
إفادة الطبیب ضروریة

ال یوجد سبب لالستبعاد

24 ساعة دون ارتفاع في درجة الحرارة

الشفاء

أسبوع واحد بعد الصبغة الصفراء للجلد والعینین

الشفاء

24 ساعة بعد اخذ المضادات الحیویة 
أو بعد الشفاء التام، وإفادة الطبیب ضروریة

الشفاء

بعد 5 أیام من تناول المضاد الحیوي، ولكن في
 حالة عدم تناول مضاد حیوي یكون بعد 3 أسابیع

العالج أوالً ثم االطالع على كتیب القمل
الخاص بمكتب الصحة

بعد العالج والشفاء، إفادة الطبیب ضروریة

على اقل تقدیر بعد 5 أیام من بدایة الطفح الجلدي

بعد الشفاء وعلى أقل تقدیر بعد 9 أیام 
من بدایة تورم الغدد

الشفاء

الشفاء

الشفاء

بدایة الطفح الجلدي

الشفاء

عندما ال یكون ھناك أي
عدوى، إفادة الطبیب ضروریة

شفاء الطفح الجلدي تماًما

بعد 2 یوم من تناول المضاد الحیوي،
 بدون المضاد الحیوي بعد الشفاء

على اقرب تقدیر 48 ساعة
بعد أخر قیئ أو إسھال 

ال یوجد

ال یوجد

استشارة مكتب الصحة

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد ولكن مطلوب تناول مضاد حیوي

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد ولكن مطلوب تناول مضاد حیوي

ال یوجد

ال یوجد ولكن الفحص ضروري

استشارة مكتب الصحة

استشارة مكتب الصحة

ال یوجد

ال یوجد ولكن مطلوب تناول مضاد حیوي

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد

الفحص وإفادة الطبیب ضروریان

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد

فترة حضانة 
المرض

 السماح للطفل
 المريض بالعودة

 إرشادات لألشخاص 
المتصلين بالطفل المرض
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 من أجل مستقبل أفضل.
www.staedteregion-aachen.de

هل لديكم أي أسئلة؟

StädteRegion Aachen 
Dezernat für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung 

Gesundheitsamt 
52090 Aachen

 هاتف:
www.staedteregion-aachen.de/gesundheitsamt

مكتب صحة مقاطعة آخن 

www.staedteregion-aachen.de/gesundheitsamt

االتحاد العام للتوعية الصحية

www.bzga.de
www.infektionsschutz.de
www.wir-gegen-viren.de

www.impfen-info.de

 مستشفى بون الجامعي
معهد النظافة والصحة العامة

www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات:

0241/5198-5300


