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سبتمبر/أيلول ۲۰۱٤
أُعدَّ هذا الدليل من ِقبل االستشاري الصحي Joan Anita Clausen واالستشاري الزائر للنمو 

Pernille Gudbjerg الصحي

Sønderborg بلدية
العمل والتوظيف والصحة

Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen)
DK-6400 Sønderborg

Joan Anita Clausen االستشاري الصحي
jocl@sonderborg.dk
هاتف ۹٥ ٥۱ ۷۹ ۲۷ ٤٥+

www.sonderborgkommune.dk

بجهدك تصنع الفرق 
– مًعا نحيا حياة صحية متميزة

www.sonderborgkommune.dk/gode-raad-om-hygiejne
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األمراض المعدية عندما يكون حالة الطفل العامة سليمة.
توجد أمراض معدية كثيرة. وللحد من انتشار األمراض المعدية، قد يتعين عليك إبقاء طفلك بالمنزل حتى إذا 

كانت حالته العامة سليمة، كما في حالة اإلصابة بالقوباء.

ومع بعض األمراض، قد ُيسَمح لطفلك بالحضور إلى مؤسسة الرعاية النهارية، حتى في حالة وجود قابلية 
لإلصابة بالعدوى، كما في حالة مرض الخد المصفوع، ومرض اليد والقدم والفم وقروح البرد.

االستشارة واالتصال
سيعمل العاملون بمؤسسة الرعاية النهارية بصفة أساسية على إسداء االستشارة والنصيحة لك. وإذا ساورك 

الشك فيما يخص مرض طفلك، يمكنك االتصال بالممارس العام الخاص بطفلك.

كما يتولى االستشاري الطبي الزائر واالستشاري الصحي ببلدية Sønderborg تقديم النصح والمشورة 
للعاملين بالمؤسسة الرعاية النهارية في ضوء إرشادات هيئة الصحة واألدوية الدنماركية فيما يتعلق 

باألمراض المعدية.

تعرف على المزيد
إرشادات هيئة الصحة واألدوية الدنماركية: 

 “Smitsomme sygdomme hos børn og unge”
(األمراض المعدية باألطفال والمراهقين) 

http://bit.ly/1pKPNkb

 Sønderborg إرشادات بلدية
متى يكون الطفل صحيًحا معاًفا، ومتى يكون مريًضا

شكًرا على االعتناء 
بأصدقائي بمؤسسة 
الرعاية النهارية!

http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/ErhvervBeskftigelseogSundhed/Sundhed/Hvornrerbarnetrasktoghvornrerbarnetsygt/Accessible.aspx
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متى ينبغي لطفلك أن يمكث بالمنزل؟
يجب رعاية الطفل المريض بالمنزل. ويحتاج طفلك للرعاية؛ حيث قد تنتقل العدوى إلى غيره من األطفال 

والعاملين بمؤسسة الرعاية النهارية. 

أبلغ مؤسسة الرعاية النهارية في الصباح (هاتفًيا) بأن طفلك مريض.

في حالة شعور طفلك بالمرض أثناء وجوده بمؤسسة الرعاية النهارية
إذا شعر طفلك بالمرض أثناء النهار، فسيتصل بك العاملون بالمؤسسة. ويجب عليك عندئٍذ القدوم إلى 

المؤسسة واصطحاب طفلك إلى المنزل. 

متى يمكن إعادة الطفل إلى مؤسسة الرعاية النهارية؟
تتمثل القاعدة األساسية في أنه ال يجوز للطفل المريض أو أي عامل مريض الحضور إلى مؤسسة الرعاية 

النهارية.

ال يعود الطفل المصاب بمرض معٍد إلى مؤسسة الرعاية النهارية إال بعد أن يتماثل الشفاء. 
(نظرة عامة حول أمراض معدية محددة متاحة في إرشادات هيئة الصحة واألدوية الدنماركية: 

”Smitsomme sygdomme hos børn og unge“ (األمراض المعدية باألطفال والمراهقين)، 
الفصل ۸، ۲۰۱۳ .)

الصحة - المرض
من المهم دائًما تقييم الحالة العاملة للطفل فيما يتعلق بالصحة أو المرض. 

الطفل سليم صحًيا 
عندما يكون حالة الطفل العامة سليمة. • 
عندما ال يكون الطفل مصاًبا بالحمى. • 
عندما يكون بمقدور الطفل المشاركة في األنشطة العادية. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون الطفل قادًرا • 

على ممارسة اللعب بالخارج، والمشاركة في رحلة خارجية.

الطفل مريض 
إذا كانت الحالة العامة للطفل متأثرة بإصابة ما، كما في حالة شعور الطفل بالضعف والتذمر • 

واالضطراب والبكاء أو أي منها.
في حالة إصابة الطفل بالحمى.• 
في حالة وجود أعراض معينة للمرض، كاإلسهال والقيء وعدوى العين المصحوبة بإفرازات.• 
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اإلرشادات الصحية للوالدين

الصحة - المرض
متى ينبغي لطفلك أن يمكث بالمنزل، وال يحضر إلى مؤسسة 

الرعاية النهارية؟

خاص بالوالدين


