إرشادات عامة لإلبقاء على األطفال في المنزل بسبب المرض
يصعب في بعض األحيان معرفة متى ينبغي اإلبقاء على األطفال في المنزل بسبب المرض .نذكر أدناه بعض
اإلرشادات العامة لمساعدتك في اتخاذ القرار بشأن إرسال األطفال إلى المدرسة أو عدم إرسالهم .ال تتردد
باالتصال بممرض المدرسة أو أخصائي المساعدة الصحية إن كان لديك أي سؤال .هناك ثالثة أسباب رئيسية
لإلبقاء على األطفال المرضى في المنزل:
• إذا كان الطفل مريضًا بحيث تتعذر مشاركته في المدرسة (كأن يكون متعبًا ً
جدا أو سريع االهتياج
أو ال يتوقف عن البكاء أو ،بالنسبة لألطفال األكبر س ًنا ،ال يشعر بأنه جيد بما يكفي ليركز ويتعلم).
• إذا كان الطفل بحاجة إلى رعاية أكثر مما يستطيع أن يق ّدمه المعلم والطاقم ،ولكنهم يعتنون رغم
ذلك ببقية األطفال.
• إذا كان المرض ضمن القائمة التالية وكان يوصى بالبقاء في المنزل.
األعراض

هل يجب أن يبقى الطفل في المنزل؟

نعم  -إذا بدا الطفل مري ً
ضا أو دلّت تصرفاته على ذلك؛ إذا كان الطفل يعاني من
اإلسهال
إخراج متكرر وبراز طري أو سائل بالمقارنة مع األنواع الطبيعية لبراز اإلسهال والحمّى وال يتصرف بصورة طبيعية؛ إذا كان الطفل مصابًا باإلسهال
ال يخرج من الحفاض أو يتدفق بغزارة في
الطفل وغير الناتجة عن الطعام أو المرض
والقيء؛ إذا كان الطفل يعاني من إسه ٍ
المرحاض
نعم ،عندما يعاني الطفل من طفح جلديٍ أوالتها ٍ
ب في الحلق أو قي ٍء أو
مرض آخر .يجب عرض ال ّرضع
الح ّمى – مع تغير في السلوك أو
ٍ
إسهال أو تغيرات سلوكية أو تيبّس في الرقبة أو صعوبة في التنفس وغير
أصيبوا
إذا
مباشرة
الطبيب
على
أقل
أو
أشهر من العمر
الذين يبلغون 4
ٍ
ٍ
ذلك
بالحمّى وارتفعت درجة حرارتهم إلى  100فهرنهايت أو أكثر
نعم  -لمدة  24ساعة على األقل بعد زوال الحمى ،وذلك بدون استخدام
األعراض "الشبيهة بالزكام"
أدوية تخفّف منها
حمّى تتخطى حرارتها  100فهرنهايت مع سعال أو التهاب في الحلق.
ويمكن أن تتضمن أعراض الزكام األخرى التعب وآالم الرأس والقيء
واإلسهال
نعم  -إذا وجد سعال أو لهثة شديدان وال يمكن التحكم بها ،أو وجدت سرعة
السعال
أو صعوبة في التنفس وحين تكون الرعاية الطبية ضرورية
ال – يمكنه الحضور إذا كان يستطيع المشاركة في األنشطة المدرسية..
األعراض التنفسية الخفيفة أو الرشح
يجب إبقاؤه في المنزل إذا كانت األعراض شديدة .يتضمن ذلك الحمى أو عدم
تصرف الطفل على نحو طبيعي و/او معاناته من صعوبة في التنفس ،وحينها اتصل
بالطبيب.
ً
مفتوحة
طفح ينتشر بسرعة أو يضم جروحً ا
أي
تقييم
يجب
بالطبيب.
اتصل
نعم –
الطفح المرافق للحمى
ٍ
تن ّز دمًا و/أو ال يشفى.
ملحوظة :الطفح الذي ال يترافق مع حمّى أو تغيرات في السلوك ال يستلزم إبقاء
الطفل في المنزل وعدم ذهابه إلى المدرسة.
نعم  -حتى يتوقف القيء أو يقول الطبيب إنه غير معدٍ .إذا كانت لدى الطفل
القيء
إصابة حديثة في الرأس فيجب البحث عن عالمات مرض أخرى فضالً عن
القيء مرتين أو أكثر خالل الساعات الـ  24الماضية.
الجفاف
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المرض
جدري الماء

نعم --إلى أن تكون البثرات قد جفّت وتق ّ
شرت (في العادة  6أيام).

التهاب الملتحمة (احمرار العينين)
لون وردي للعين و تفريغ أصفر/أخضر

ال (بكتيري أو فيروسي) – ال حاجة ألن يبقى الطفل في المنزل ما لم يكن مصابًا بالحمى أو ما
لم تطرأ عليه تغيرات سلوكية .اتصل بطبيبك للمشورة أو العالج المحتمل.

الخناق (انظر السعال)

اتصل بطبيبك للمشورة.
ملحوظة :ربما يستطيع طفلك الذهاب إلى المدرسة ما لم يكن بحال ٍة غير جيدة تحول دون
مشاركته في األنشطة االعتيادية.

الداء الخامس

ال—ال يعود الطفل معديًا طالما يظهر الطفح.

مرض اليد و القدم و الفم (فيروس كوكساكي)

ال—إال إذا كان لدى الطفل تقرحات في الفم ،وسيالن في اللعاب وإذا كان ال يستطيع المشاركة
في األنشطة المعتادة.

قمل الرأس أو الجرب

نعم— بدءًا من نهاية الدوام المدرسي إلى ما بعد العالج األول.

التهاب الكبد أ

نعم—حتى مضي أسبوع واحد بعد بدء المرض وحين يستطيع الطفل المشاركة في األنشطة.

الهربس

ال ،ما لم —يكن لدى طفلك قرو ٌح تتعذر تغطيتها أو كان لعابه يسيل دون توقف.

الحصف

نعم—على طفلك أن يبقى في المنزل لمدة  24ساعة بعد بدء العالج.

السعفة

أبق المنطقة مغطاة خالل أول
نعم—بدءًا من نهاية الدوام المدرسي وحتى ما بعد بدء العالجِ .
يومين.

الطفح الوردي

ال—ما لم يكن الطفل مصابًا بالحمى أو يعاني من تغيرات سلوكية.

الفيروس المخلوي التنفسي

ال—بإمكان طفلك الذهاب إلى المدرسة ما لم يكن يشعر بأنه على ما يرام بما يكفي للمشاركة
في األنشطة االعتيادية و/أو ما لم يكن يعاني من صعوبة في التنفس.
اتصل بطبيبك للمشورة.

بكتيريا الحلق

نعم—لمدة  24ساعة بعد البدء بتناول المضادات الحيوية ما لم يقل الطبيب إنه ال بأس من
العودة إلى المدرسة قبل ذلك .وعلى طفلك أيضًا أن يكون قادرً ا على المشاركة في األنشطة
االعتيادية.

األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم :الحصبة ،النكاف ،الحصبة
األلمانية ،السعال الديكي

نعم— يمكن لطفلك العودة إلى المدرسة بمجرد أن يقول الطبيب إنه لم يعد معديًا.

حاالت العدوى الفطرية
بما في ذلك القالع أو طفح الحفاضات

ال—اتبع الممارسات الجيدة لغسل اليدين والنظافة .

ً
وموافقة
األدوية :يجب أن تضم كل األدوية التي يعطيها طاقم المدرسة إلى الطالب أمرً ا مكتوبًا وموق ًعا من قبل مقدّم الخدمات الطبية
ً
موقعة من قبل الوالد/الوصي .ويتضمن ذلك كل األدوية التي تعطى بوصفة طبية أو بدونها.
وسي ّتبع العاملون في المدرسة أي ً
ضا اإلرشادات التي تضمّها :األمراض المعدية في المحيط المدرسي ،المبادئ التوجيهية لممرضي
المدارس وموظفيها ،إدارة كولورادو للصحة والبيئة ،الطبعة األحدث.
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