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 العدوى من للحماية مًعا
 الحضانة حق لهم ولمن األمور ألولياء تثقيف

 المجتمعية الهيئات خالل من
  العدوى مكافحة قانون من 2 الجملة 5 الفقرة 34 للمادة طبقًا

 
 .ضيق مكانٍ  في كثر أشخاصٌ  وجدي العطالت، قضاء مخيمات أو المدارس أو األطفال حضانات مثل المجتمعية، الهيئات في

 .كبيرة بسهولةٍ  الُمعدية األمراض كهنا تنتشر أن يمكن ولذلك

 طاقم وأيًضا األطفال كل وقاية إلى تهدف التي التشريعات، من سلسلةً  العدوى مكافحة قانون يتضمن السبب هذا من وانطالقًا
 .بها علًما إحاطتكم نود اإلعالنيّ  المنشور هذا خالل ومن .الُمعدية األمراض من المجتمعية الهيئات في العمل

 قانونًا الزيارة حظر .1

 ،أخرى مجتمعية هيئة أي أو المدرسة أو األطفال حضانة إلى بالذهاب طفل ألي يُسمح بأال العدوى مكافحة قانون يُوصي
 في األمراض ههذ ُسردت وقد .بالموضوع صلة ذي مرض في اشتباهٌ  هناك أو ُمحدَّدة ُمعدية بأمراضٍ  ُمصابًا كان إذا

  .التالية الصفحة في 1 الجدول
 من :ندرة أكثر بشكلٍ  أو( اجتازه أن بعد للمرض الُمسببة العوامل طفلكم يفرز أن الُمعدية، األمراض بعض في الممكن من

 طاقم أو التالميذ من الزمالء أو اللعب رفاق يُصاب أن يمكن أيًضا الحالة هذه وفي ).المرض له سبق قد يكون أن دون
 الصحة وزارة موافقة بعد فقط ُمحدَّدة لبكتيريا "الُمطلقين للطالب" يُسمح بأن العدوى مكافحة قانون يوصي ولذلك .العمل

  ).التالية الصفحة على 2 جدول( المجتمعية المنشأة إلى أخرى مرة بالعودة الُمحدَّدة الوقائية اإلجراءات وبمراعاة

 لديكم أخر شخص يُصاب عندما المنزل، في ثم من البقاء طفلكم على يتعين للغاية صعبةال الُمعدية األمراض بعض حالة في
  ).التالية الصفحة في 3 جدول( الُمعدية األمراض هذه من بواحد اإلصابة في االشتباه حالة في أو المنزل في

 بمرض طفلكم مرض حالة في كمل ينبغي لكن .بأنفسكم المذكورة األمراض إلى تتعرفوا أن عليكم يلزم ال الحال بطبيعة
 واإلسهال الُمتكرر والقيء للنظر الالفت واإلعياء المرتفعة، الحمى حالة في مثالً ( الطبية االستشارة طلب خطير

 طفلكم كان إذا بما طفلكم، لحالة المتابع األطفال طبيبُ  يفيدكم وسوف ).للقلق والمثيرة المعتادة غير األخرى واألعراض
 .العدوى مكافحة قانون بحسب اجتماعية منشأة ارتياد من يمنعه ُمعٍد، بمرضٍ  ُمصابًا

 عن الصحة وزارةُ  تتنازل أن الممكن فمن يكفي، بما طفلكم تطعيم تم ما إذا .األمراض بعض ضد وقائية تطيعماتٌ  وتُتاح هذا
 .العامة المنشآت ارتياد حظر فرض

 التبليغ واجب .2

 في الُمتسبب وبالمرض بذلك إخبارنا منكم فنرجو سلفًا، المذكورة األسباب أحد سببب طفلكم على زيارة حظر فُرض ما إذا
 توسع حيال الضرورية اإلجراءات اتخاذ يمكننا أن في بذلك وتساهمون القانون بموجب بهذا ملزمون وأنتم .الفور على ذلك

  .الصحة وزارة مع بالتعاون وانتشاره المرض

 الُمعدية األمراض من الوقاية .3

  .الُمعدية األمراض من للوقاية العامة اإلمكانيات ضد بالتوعية العدوى مكافحة لقانون طبقًا المجتمعية المنشآتُ  تلتزم

 قبل لليدين المنتظم الغسل يندرج القواعد تلك وضمن .العامة الصحة بقواعد طفلكم التزام إلى نتباهالبا نوصيكم فنحنُ  ولذلك
  .المنزل خارج أنشطة ممارسة بعد أو الخالء دخول وبعد الطعام تناول

 هذه لمثل أيًضا جزئيٍّ  بشكلٍ  تطعيماتٌ  وتُتاح .لطفلكم الكاملة التطعيمية الوقاية تجيء األهمية من نفسه القدر على
 خطوات تباعا خالل من دونها لولةالحي يُمكن ال ثم ومن التنفس هواء في األمراض ُمسببات خالل من تنتشر التي األمراض

 تجدونها التطعيمات حول المعلومات من المزيد على وللحصول ).الماء وجدري والنكاف الحصبة مثل( الشخصية الصحة
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 أو بكم لخاصا األطفال طبيب أو المنزليّ  طبيبكم إلى الفور على رجاءً  فتوّجهوا أخرى، تساؤالتٍ  أي لديكم طرأت ما إذا
 .المساعدة من مزيًدا لكم نقدم أن أيًضا يسعدنا ونحن .منكم القريب الصحة وزارة مكتب إلى

 أو التالية األمراض أحد في االشتباه عند بالحضانة القائمين جانب من اإلخبار وواجب مجتمعية منشآت زيارة حظر :1 جدول
 به اإلصابة

 )الَساِرَية القوباء( المعدي السعفة داء •
  بالعدوى لالنتقال القابل الرئوي السل •
 )الشِّيِغيالَّت داءُ ( البكتيرية الدوسنتاريا •
  الكوليرا •
 بكتيريا تسببه الذي ،)األْمعاء ْلِتهابُ ا( المعوية النزلة •

  النزيفية المعوية كوالي إيشريشيا
 الدفتيريا •
 التهاب فيروسات تسببه الذي الكبد التهاب/اليرقات •

 Eو A الوبائي الكبد
 Hib بكتيريا بسبب السحايا التهاب •
 أو فيروسات عن ناتج أنه أي ُمعٍد، قيء أو/و إسهال •

 6 من األصغر األطفال حالة في فقط( بكتيريا
 )سنوات

  )الشاهوق( الديكي السعال •

 األطفال شلل •
 بدأت قد الصحيحة المعالجة تكن لم إذا( الرأس تقمل •

 )بعد
 الجرب •
 الحصبة •
 السحائية االلتهابات •
 النكاف •
 الطاعون •
 ذات األمراض من هاغير أو القرمزية الحمى •

 المقيحة العقدية البكتيريا
  التيفية نظيرة الحمى أو التيفوئيد •
 )الحماق( الماء جدري •
 )اإليبوال مثل( الفيروسية الدموية الحمى •

 
 أمور على للقائمين اإللزاميّ  والواجب الصحة وزارة موافقة على الحصول بعد فقط المجتمعية الهيئات ارتياد :2 جدول

 التالية األمراض مسببات نقل عند باإلبالغ الطفل حضانة

 الكوليرا بكتيريا •

  الدفتيريا بكتيريا •
 النزيفية المعوية كوالي إيشريشيا بكتيريا •

 التيفية نظيرة الحمى أو التيفوئيد بكتيريا •

 الدوسنتاريا بكتيريا •

 
 به اإلصابة أو التالية األمراض أحد في االشتباه عند بالحضانة القائمين جانب من اإلخبار وواجب الزيارة حظر :3 جدول

 السكن محل في خرآ شخصٍ  لدى

  بالعدوى لالنتقال القابل الرئوي السل •
يِغيالَّت داءُ ( البكتيرية الدوسنتاريا •  )الشِّ
 الكوليرا •

 بكتيريا تسببه الذي ،)األْمعاء ْلتِهابُ ا( المعوية النزلة •
 النزيفية المعوية كوالي إيشريشيا

 الدفتيريا •

 التهاب فيروسات تسببه الذي الكبد التهاب/اليرقات •
 Eو A الوبائي الكبد

 Hib بكتيريا بسبب السحايا التهاب •

 األطفال شلل •

 الحصبة •

 السحائية االلتهابات •

 النكاف •

 الطاعون •

  التيفية نظيرة الحمى أو التيفوئيد •
 )اإليبوال مثل( الفيروسية الدموية الحمى •

 


