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لين
نة فيبر
طفال في دورالحضا
�
إلىجميع أولياء ا
–
فترة جائحة الكورونا
نتظم لجميع مرافق الرعاية النهارية �ل
معلومات للوالدين عن العمل الم
حترمين والوالدينا�عزاء،
لساده ال م
السيدات وا
رافق الرعاي ةالنهاريةفيبرلينإلىالعملبشكل منتظم وذلكبعد حوالي 3أش هر من
منذ  00حزيران/يونيو  ،0202عادت م
لوقاية منالتعرض لوباءالكورونا (.)SARS - CoV - 0
العملفي ظروف طارئة وتحتالتقييدبشروط ا
يع الروض ومراكز الرعايةالنهارية  ،وخاصة �ارات الرعايةعلىالبدءالناجحفيالعودة
الشكرإلى جم
تقدمب
بهذاالشأنن
إلىالعملبشكل منتظم ولتعامل جميعالمعنيين معالتحدياتال مرتبطةبذلكبشكل مسؤول.
تعد حاليًالسنة الروضةالقادمه .0207/0202
إن معظم مراكز الرعايةالن هارية/الروضتس
الوقوع
يتزايد احتما��
فصلالمقبل،عندما تجري مرة أخرىزيادة ا�نشطةفيالغرف و
على وجهالخصوصفيمايتعلقبال
فيةتنظيمالعملفي مراكز الرعايةالنهارية.
يكلية و كي
سئلة حول ه
بنز��البرد ،هناسيتم طرح أ
فقعلي ها �ل إحتواء
لتزام با�راءاتالمت
من كلقلبنانرجو منكم دعم مركز الرعايةالنهارية الخاصبكم م��لا�
فيضا�تصال
فلبالتتالي أو أمامالروضة  ،وينبغيتخ
تسليم و إس�مالط
لى سبيلالمثال:ب
الوباء .ويمكن أنيكون هذا ع
جل طفلكمإلى مركز الرعايةالنهارية إذا
فم وا�نف وكذلك �يجوز ب
باشربينالبالغين و حصرا ً مع ارتداء كمامة حمايةال
ال م
فين،الذيقديؤديإلى
طفال والموظ
تشارالعدوىبين ا�
ض شديد .إن ك ل هذاسوفيساعدعلى منع إن
كانيعاني من مر
رافق بأكمل ها.
إ��محتملللمجموعات أوالم
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��ة منالعا�ت وكذلك من مراكز الرعايةالنهارية
تفسارات و ا
بيرا ً من ا�
ية تلقينا عددا ً ك
ليلةالماض ،
بيعالق
��
في ا
فئات
طفال الذين منال
فة  ،وا�
في
طفال الذينيعانون من أعراض غير واضحة أو خ
طفالالمرضى أوا�
حولالتعامل معا�
المعرضةللخطرفي حالالتعرضللوباء ،أو الذينقضوا عط�ت همفيالمناطقالمعرضةللخطر.
تفسارات،نحننتناولبعض هذه ا�سئلة  ،مع العلم أن هناك دائ ًما دراسات ونتائج طبيةجديدة حول
في مايتعلقب هذها�س
كوفيد.19
رفة عنالكورونا -
��باتالتاليةتعكسالوضع الحاليللمع
تبار و ا
وباءالكورونايجب أخ ذهافيا�ع
.
ذين يعانون من أعراض المرض:
�طفال ال
ا
طفالالمرضى إلى الرعايةالنهاريةل�عتناء
��ينبغي إحضارا�
من حيثالمبدأ  ،كما كان منقبل ،فإنا�مر كذلك هو أن
فسية حادة  ،وهي
ع طفلكم �مات عدوىتن
بمرض طفلكم .إذا ظ هرتلى
بهم ويرجى منكم إ�غ مركز الرعايةالنهارية
فل الذهابإلى مركزالرعايةالنهارية/الروضة .
اثلهلمرضالكورونا-كوفيد � ،71يجوز للط
أيضًاسمة مميزة مم
فقدان
نفس ،
تملة ظ هورها هي :آ�مفيالجسم ،صداع غير عادي ،تعب ،قشعريرة  ،حمى ،ضيقفيالت
ا�عراضالمح
قرب وقت ممكن منالروضة.
ضة يرجى أخذهفي أ
طفلكمفي مركزالرعايةالنهارية/الرو ،
حاسةالشم أو الذوق .إذا مرض
تبار محتمل منقبلالطبيب أوالدائرةالصحية.
يتم �قراربإجراء اخ
وسوف
كوطفلكم خاليا ً منالحمى
فسي ،يجب أنين
طفلكمإلى مركز الرعاية/الروضة بعد إلت هابفي الج هازالتن
ئناف عودة
�ت
بأطفلكم كان خاليا ً من
تقديم تأكيد ( مكتوب)ن
بشكلتام .وفي هذه الحالة قديطلب منكم مركز الرعايةالنهارية الخاصبكمب
فل إلى
تبارليس ملزما ً �ل إستئناف عودةالط
تقديم شهادة طبية أونتائج ا�
ا�عراض �ل مدة 84ساعة .ولكن
الروضة.
كاطفلكمقد كان مصابًابعدوىالكورونا-كوفيد 71بشكل مثبت،فيجبتقديمتأكيدطبيقبل أن
من ناحية أخرى ،إذا ن
تقالالعدوى ��ين.
فل منالعودة مرة أخرىإلى مركز الرعايةالنهارية /الروض �ل إزالة أياشتباه بخطر إن
يتمكنالط
بسيطةالتيتؤدي الى س�نا�نف أوالسعالبدون حمى
نفسي الحادة  ،هي أمراضالبردال
إن منبعضالت هابات الج هازالت
��يوجد سببمباشرلعدم
ييز عنالمرضبوباءالكورونا.في هذه الحا�
أو غيرها منا�عراض المذكوره أع� التىتم
صلة رعايته.
لطفلكم أو موا
قبول مركز الرعايةالنهاري ة/الروضة
فسكم :ه ل هناك أي سبب مقنعيدعوللقلق منن أطفلكمقديكونلديه مرض
��ةالتاليةبن
��بة على ا
يرجى منكم ا
أو طفلكمفي مكان مصنف كمنطقة وباء خطرة؟
الكورونا ؟ هل كان لهاتصال معأفراد مصابينبالمرض؟ أو هل كنتمأنتم
نشاط إذالزما�مر.
تفاعلمعكمب
يرجىالتحدث حول هذاا�مر إلى مركز الرعايةالنهارية الخاصبكم  ،والذي سيتواصل وي
تكم.
يكمشكوك حول الوضعالصحيفإتصلبدائرة الصحةفي مكانإقا م
أما إذا كانتلد
العدوى داخل ا�رة:
طفلكم الذهاب إلى مركز الرعايةالنهارية/الروضة.
تشخيص مرضالكورونا -كوفيد 71ضمنعائلتكم ،فقد�يجوزل
إذاتم
فلكم كان علىاتصال با��اصالمصابين ومنذ ذلكالوقت مضىأقل من 78يو ًما .إذا كنتم
فسه إذا كان ط
لشيءن
وينطبق ا
صاب ولكنليسلديك أي أعراضللمرض
بشخص م
صلتم
نتمقدات
تبار�نكم ك
فرادعائلتكمتنتظروننتيجة ا�خ
أنتم أو أحد أ
في مركز الرعايةالنهارية/الروضة أيضًا.
رعايطفلكم
��يسمحب ة
فسك
بن
�طفال من الفئات المعرضة للخطر:
ا
فلك معرضًابشكل خاصلخطر ا�صابةبمرضالكورونا-كوفيد  71المحتملبسبب حالة معينة موجودة مسبقًا،
إذا كان ط
لوفاءب ها
تطلبات ا��يةالتييجب ا
فإنالسؤال الذييطرحعليكم وعلى مركزالرعايةالنهارية الخاصبكم هويتعلقبال م
فردية وبالتعاونالوثيقبينكم وبين مركز الرعاية
لحصول علىالرعاية .ويمكنتوضيحذلكفقطفيشكل الحال ةال
ل
��مة.
لوقائية ا
بير ا
فعلعلى معلومات حولالتدا
طفلكم.قدتحتويالش هادةالطبيةبال
النهارية/الروضة والطبيبالذييعالج
فلك علىال ذهابإلى الرعايةالنهارية  ،وكذلكيمكنلمركز
أسئلة دون إجابة حولقدرة ط
إذا كانت هناك أي شكوك أو
الرعايةالنهارية/الروضة الخاصبكمطلب شهادة طبيةقبلالقبول أو (إعادة)القبولفي الروضة.
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لية الخطورة:
العائدون من المناطق عا
فرين
في المادة §§ 4 ffيتمتنظيم الحماية من عدوى ()SARS - CoV - 0و ما يلي ها منالتدابيرالتيتنطبقعلىالمسا
��صابة
متزايد
تقع داخلألمانيا وخارج ها وتكونفي ها خطر
التي
عائدين منالمناطق عالية الخطورة و هيالمناطق
ال
بالوباء.
يتمنشر مناطقالخطربشكل دوريعلى موقع مع هد روبرت كوخ:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

يجب على جميع ا��ص الذين كانوافي منطقة خطرةلمده 78يو ًماقبل دخول و�يةبرلينال ذهاب إلى الحجر الصحي
سؤولة عنذلك .و �ينطبق هذا على ا�خاص الذينلديهم
السلطاتالصحيةالم
��
فورإب
المنزلي لمدة 78يو ًما وعلىال
نتائج
تقديمالش هادةالطبية و
تحاليل مخبرية تثبت عدم إصابت همبعدوىالكورونا -كوفيد  .71ويجب
شهادة طبيةسارية و
تقرر دائرةالصحة ما إذا كان إجراء الحجرالصحيالمنزلي ضروريًا أم� .وتنطبق
مسؤولة.ثم
المختبرإلى دائرةالصح ةال
وزلتلقيالعنايةفي
��يج ه
تطلبات الحجر الصحيالمنزلي ،
كاطفلكملديه م
فال .إذا ن
هذه القواعد أيضًا على ا�ط
مركزالرعايةالنهارية/الروضة.
يقات ،فيرجى ا�تمرارفيا�تصالبثقةبالممثلين الذين
تعل
أسئلة أو مخاوف أو
لين ا�زاء  ،إذا كانتلديكم أية
الوا
خترت هم أولجنةأولياءا�مورللرعايةالنهاريةفي و�يةبرلين
ا
لجديدة.
بعسنواصل��مكمبالتطورات ا
) (info@leak-berlin.deوبالط
يمكنللوالدينالعثور على هذهال معلومات ،قريبا ًبعدةلغات  ،على الموقع ا�لكترونيلقسم التربية والتعليم والشباب وا�سرة
بمجلسالشيوخفي و�يةبرلينتحتالرابطالتالي:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-oeffnung-kita-undkindertagespflege/
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