
معدالت انتقال العدوى 

 يشير أحدث تقرير صادر عن المركز الوطني لبحوث 

التحصين والمتابعة )NCIRS( إىل قابلية االنتقال السريع 

لمتحّور كوفيد-19 دلتا بين 16 يونيو و31 يوليو 2021.

وأشار التقرير أن في ذلك الوقت:

العاملين واألطفال الذين أُصيبوا بكوفيد-19 في مجال 

التعليم غالباً ما نقلوا العدوى إىل أفراد أسرهم. وتبعاً 

لذلك تمت إصابة %70.7 من المخالطين بالمنزل 

بكوفيد-19.

وارتفع معّدل انتقال العدوى في مجال التعليم إىل 5.2 

أضعاف مقارنًة بـالسالالت السابقة للفيروس.

وسجّلت معّدالت انتقال العدوى بين العاملين في خدمات 

التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكّرة )ECEC( أعىل 

نسبة )%16.9( وبين العاملين واألطفال )8.1%(. 

معظم األطفال الذين أُصيبوا بكوفيد-19 خالل التفّشي الحالي 

للفيروس، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا بالعدوى في 

مجال التعليم، عانوا من أعراض طفيفة أو لم تظهر عليهم 

أية أعراض، واحتاج %2 فقط دخول المستشفى.

معلومات لألهل
كوفيد-19 والتعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة

الحضور في خدمات الطفولة المبكّرة في ظل تفّشي كوفيد-19

يُعتبر كوفيد-19 مرضاً خطيراً ينتشر بسرعة بين أفراد األسر وفي أماكن العمل والخدمات. وهناك العديد من حاالت 

انتقال العدوى في خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكّرة في نيو ساوث ويلز. 

وتشير أفضل النصائح الصحّية إىل أن الوسيلة الرئيسّية للحضور اآلمن هو تلقيح الموّظفين وأفراد األسر المؤّهلين 

وغيرهم من مقّدمي الرعاية لألطفال المسجّلين.

 كما ينبغي عىل األسر أن تتعاون مع الموّظفين العاملين في خدمة أطفالهم لمناقشة االجراءات الوقائّية الصحّية 

وتدابير السالمة المعمول بها وكذلك االحتياجات الخاصة باألسرة.

يُرجى البقاء عىل االّطالع عىل موقع حكومة نيو ساوث ويلز للحصول عىل آخر النصائح بشأن كوفيد-19.

وزارة التعليم بنيو ساوث ويلز

التلقيح

يُعتبر تلقيح األطفال المؤّهلين )12 عاماً فما فوق( 

والبالغين هو أفضل وسيلة للحفاظ عىل سالمة الجميع. 

يلزم عىل جميع العاملين في خدمات التعليم والرعاية في 

مرحلة الطفولة المبكّرة )ECE( أن يتلّقوا اللّقاح. وهذا ما 

يتم تطبيقه حالياً في جميع الخدمات. 

تحث حكومة نيو ساوث ويلز جميع أفراد المجتمع 

المؤّهلين عىل تلّقي اللّقاح. ويُعد ذلك أمراً هاماً باألخص 

لألهل ومقّدمي الرعاية الذين يصطحبون أطفالهم إىل 

ECE من أجل حماية األطفال واآلخرين في الخدمة. 

يُرجى أن تتلّقي اللّقاح للحفاظ عىل سالمتك وسالمة 

اآلخرين.

وباإلضافة إىل اللّقاح، يمكنك الحفاظ عىل السالمة في 

خدمات الـ ECE بعمل اآلتي:

تسجيل الدخولارتداء القناع

إبقاء طفلك 

 بالمنزل في 

حالة المرض

التباعد الجسدي

Arabic

https://www.ncirs.org.au/sites/default/files/2021-09/NCIRS NSW Schools COVID_Summary_8 September 21_Final_0.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder


وزارة التعليم بنيو ساوث ويلز

 المرَضى من األطفال أو أفراد األسرة

 يرجى عدم إرسال طفلك إىل خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكّرة في حالة مرضهم أو مرض أحد 

أفراد األسرة. 

أوصت دائرة الصحة ودائرة التعليم في نيو ساوث ويلز، في الوقت الحالي، أن تقوم جميع الخدمات بمالحظة 

األعراض التالية باهتمام شديد:

•  الحّمى
•  السّعال

•  التهاب الحلق
•  ضيق التنّفس
•  سيالن األنف

•  فقدان القدرة عىل الشم / التذّوق 

يجب عىل األهل ومقدمي الرعاية أيضا البقاء 
في المنزل في حالة المرض 

تُعد أحد المصادر الرئيسّية النتقال العدوى في خدمات 

الـ ECE من األهل ومقدّمي الرعاية عندما يصطحبون 

أطفالهم إىل خدمة الرعاية في حالة مرضهم. 

فإذا كنَت مريضاً، أو إذا كان أي شخص بالغ في منزلك 

 ECE مريضاً، يُرجى عدم إحضار أطفالك إىل خدمة الـ

 حيث أنك قد تنشر العدوى بكوفيد للعاملين واآلخرين 

من األطفال. 

فإذا كان طفلك يذهب إىل إحدى خدمات الـ ECE وكان مريضاً أو أصبح مريضاً، سيتعّين عىل المعلّمين االتصال 

بك بأقصى سرعة لترتيب اصطحاب طفلك من الخدمة. وقد يتم وضع طفلك تحت المالحظة منفصالً عن اآلخرين 

إلي أن تتمكّن من اصطحابه وذلك لحماية اآلخرين من األطفال والعاملين. 

إذا ظهرت عىل طفلك أعراض كوفيد-19 يجب عليك عمل الفحص لهم عىل وجه السرعة. ويجب أن تكون نتيجة 

فحص كوفيد-19 الخاصة بطفلك سلبّية وأال يشكو من أية أعراض قبل العودة إىل خدمة الرعاية.

المخالطين القريبين

يجب عليك اتّباع إرشادات الصحة في نيو ساوث 

ويلز، في الظروف التالية:

 •  إذا تم إبالغك بأنك مخالط قريب ألحد مصابي 
  كوفيد-19.

 •  إذا تم إبالغك بأنك مخالط عارض أحد مصابي 
  كوفيد-19.

يمكن االّطالع عىل المزيد من المعلومات حول كوفيد-19 والتعليم 

في مرحلة الطفولة المبكّرة عىل اإلنترنت.

•  آالم العضالت / المفاصل
•  إسهال

•  غثيان/ قيء
•  التعب الشديد

 •  كما اشتكى البعض من ألم في الصدر دون سبب 
   واضح والتهاب الملتحمة )التهاب بالعين( 

  كأعراض لكوفيد-19. 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://www.nsw.gov.au/covid-19/symptoms-and-testing
https://www.nsw.gov.au/covid-19/symptoms-and-testing
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-casual-contact.aspx
https://education.nsw.gov.au/early-childhood-education/coronavirus
https://education.nsw.gov.au/early-childhood-education/coronavirus
https://education.nsw.gov.au/early-childhood-education/coronavirus

