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 مساعدة  أولياء األمور
     في منطقة ومدينة أوسنابروك    

            19للتعامل مع كوفيد               
 

 
 الوالدين األعزاء،

 أولياء األمور األعزاء،
 

  سيتردد اآلن إلى المدرسة.، ألن طفلك  19مع هذه التعليمات الموجزة ، نود أن نزودك بأهم المعلومات كدليل للتعامل مع كوفيد 
 

 
 ، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص في المدرسة: عن تدابير النظافة التاليةيرجى إبالغ أطفالك 

 

 عن األطفال والبالغين اآلخرين متر 1.5على مسافة أمان ال تقل عن حافظ  -

  ثانية 30، أي غسل اليدين بالصابون بانتظام لمدة  نظافة اليدين -

  ) من خالل الذراع أو في منديل( مع السعال و العطسكيفية التعامل  -

 عند نقل التالميذ في المواصالت العامة )الحافالت( رتداء الكمامةا -

 أثناء فترات الراحة ، يُنصح بارتداء الكمامة ، لذا نطلب منك توفير الكمامة   -

  تالية:يجب عليك إبالغ المدرسة على الفور إذا كان طفلك يعاني من إحدى األعراض ال

 السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيالن األنف -
  الحمى )يرجى القياس في المنزل وعدم تفقط تقدير درجة حرارة الجسم( -
آالم العضالت والمفاصل ، واحتقان األنف ، والصداع ، و خلل في الذوق ، و خلل في الرائحة ، والتعب، و  أعراض أخرى: -

 اإلحساس الضيق
 

لذلك يجب  عيليه أن يبقى في المنزل ويجب  األعراض أو جزء منها في هذه الحالة ال يُسمح  لك بإرسال طفلك إلى المدرسة بعد ذلك.إذا  توفرت 
 عليك االتصال بطبيب األسرة أو طبيب األطفال.   

  )بحسب سنه(.إذا ظهرت األعراض أثناء وقت المدرسة ، فيجب على طفلك ارتداء كمامة على الفور واحضاره لى الفور 

 .على الفوراتصل بطبيب العائلة أو طبيب األطفال 

 schulen@LKOS.de-coronaمن خالل البريد اإللكتروني: 
 17:00 – 9:00                   من اإلثنين إلى الجمعة  1111 501 0541 أو  اإلتصال هاتفيا:

         13:00 – 9:00  السبت واألحد والعطل الرسمية 

 ماذا يجب أن تفعل إذا كان طفلك قد أصيب بكورونا؟
  ستتم مناقشة إجراءات أخرى مع الخدمة الصحية. بمجرد اإلبالغ عن النتيجة من قبل  الخدمة الصحية ،  أخبر المدرسة على الفور.

 
 الكمامة  أن الحماية داخل المجموعة تزيد من ارتداء األشخاص للكمامة.يُستنتج من جميع المناقشات حول موضوع 

 للرد على جميع األسئلة  يُرجى اإلتصال بالموظف:
 

Team Corona Schulen )السيدة الدكتورة طاشو( 
 1111-0541/501الهاتف: 

 schulen@LKOS.de-coronaالبريد اإللكتروني: 
 

 الخدمة الصحية  الخاصة بكم لمنطقة ومدينة أوسنابروك
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