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 مرضية  الشعور بأعراض �� حال البقاء �� املن�ل القاعدة التوج��ية:  

 )2022�� يناير  2.0(الن�خة  

ك �ح�ن التعا��، ح�ى لو �انت األعراض    ن�ل تن�ح منظمة ال�حة العاملية بالبقاء �� امل األنف    سيالن خفيفة �الصداع و املرضية  حال الشعور بالتوعُّ

و�جب أن تتبع ،  19  –   انتشار ف��وس �وفيدل�حد من  فعلھ    ميمكنكما  هو أفضل  أعراض مرضية  ب  الشعور   البقاء �� املن�ل �� حالط. ان  البسي

 ل القاعدةهذه  وا�حضانة املدرسةاإلدارة �� 
ً
 .ال�وادر العاملة لد��ا جميعالطلبة و �حفاظ ع�� سالمة سعيا

 

 البقاء �� املن�ل؟  م�ى يجب ع�� الطالب .1

 إيجابية.   PCR فحص الـإذا �انت نتيجة  •

 .COVID-19 مخالطة �خص أثبتت إصابتھ بف��وس�� حال  •

(ع�� سبيل املثال ال  األعراض التالية  إحدى املن�ل إذا ظهرت عليھمن الضروري أن يبقى الطالب �� باإلضافة ا�� ما ذكر أعاله، 

  ا�حصر):

 . فهر��ايت درجة مئو�ة)  99.5 ما �عادل ،فما فوق  درجة مئو�ة 37.5حرارة ح�ى (درجة  •

 سعال جاف. •

 �عب أو آالم ا�جسم. •

 ال��اب ا�حلق.  •

 إسهال أو ��ء.  •

 . ال��اب باطن ا�جفن �� الع�ن  / ال��اب امللتحمة •

 صداع الراس.  •

 فقدان حاسة التذوق أو الشم. •

 طفح جلدي أو �غ�� لون أصا�ع اليدين أو القدم�ن.  •

 صعو�ة التنفس أو ضيق التنفس.  •

 �� الصدر.  أو ضغط ألم •

 الكالم أو ا�حركة. القدرة ع�� فقدان  •

 سيالن األنف.  •

 إذا �ان لدى الطالب أي من األعراض املذكورة أعاله؟  يفعل و�� األمر ماذا  .2

  أو ا�حضانة ساعدة اإلدار�ة / ممرضة املدرسة �بالغ املعلم / املو  أو ا�حضانة مع املدرسة التواصلو  إبقاء الطالب �� املن�ل  •

 . با�حالة ال�حية للطالب
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أو �ان  وظهرت النتيجة اإليجابية للفحص   COVID-19 لفحصخضع الطالب    وأ،  COVID-19بـ  �انت األعراض مرتبطة  �� حال   •

 مخالط
ً
�رسال بر�د إلك��و�ي ع�� الفور إ��  إبقاء الطالب �� املن�ل و   و�� األمريجب ع��    ،COVID-19 بف��وس  حالة إيجابية�  ا

 . واعالمهم با�حالة ال�حية للطالب أو ا�حضانة املدرسة

 

 ؟ ا�حضانةأو  املدرسةماذا سيحدث إذا جاء طالب مر�ض إ��  .3

 . أو ا�حضانة لن �سمح للطالب الذي ظهرت عليھ األعراض بالصعود إ�� ا�حافلة أو دخول املدرسة •

 غرفة العزل. اصطحاب الطالب ا�� ، فسيتم الرسمية إذا ظهرت األعراض خالل ساعات الدوام  •

من تلقي م�املة اإلخطار من الفر�ق الط�ي إذا  (بأسرع وقت ممكن) دقيقة  30يجب ع�� أولياء األمور استالم الطالب �� غضون  •

 فسيتم استدعاء سيارة إسعاف.  لم تكن كذلك، و�ذا �ان ةطالب مستقر ت ا�حالة ال�حية لل�ان

اي�� وزارة ال�حة ووقاية ا�جتمع)، فسُيطلب منھ إجراء  (بناًء ع�� مع COVID-19 إذا تم تحديد الطالب كحالة مشتبھ ��ا لـ •

 . سلبيةفحص ح�ى يقدم نتيجة  أو ا�حضانة ولن ُ�سمح لھ بالتواجد �� املدرسة COVID-19 فحص

 ؟ا�حضانةأو   م�ى يمكن للطالب االلتحاق باملدرسة .4

  

 الطالب خاليإذا �ان قبل العودة،  : COVID-19ب  بالنسبة لألمراض غ�� املرتبطة •
ً
ساعة ع��   24ملدة  املرضية من األعراض ا

 .PCRتقديم نتيجة سلبية لفحص  مع األقل دون استخدام أي دواء لتخفيض ا�ح�ى 

ية  وا�خلو من ا PCR مع تقديم نتيجة سلبية لفحصا�حجر الص��  ف��ة�عد إتمام  :COVID-19�� حال االختالط بمر�ض  •

 . مرضية  أعراض

وزارة قبل معتمدة من  منشأة عنصادرة  "عزل ف��ة ال شهادة ان��اء"عند تقديم  إيجابية:  COVID-19 فحص نتيجة �� حال �انت •

 .ال�حة ووقاية ا�جتمع

 

النظافة/  (معلم�ن/إدار��ن/ فني�ن/ عمال    أو ا�حضانة�� املدرسة  والعامل�ن  ع�� جميع املوظف�ن    القاعدة التوج��يةهذه    تطبقهامة:  مالحظة  

 سائقي ا�حافالت/ مشر�� ا�حافالت) وغ��هم.
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Guidelines: “Stay Home if Unwell”  
(Version 2.0, January 2022) 

  

The WHO advises of the importance of staying home if unwell until full 
recovery; this includes having minor symptoms such as headache or runny 
nose.  Staying at home if you are sick is the best thing you can do to stop the 
spread of COVID-19 virus. Schools/Nurseries must strictly follow these” Stay 
home if unwell” guidelines to ensure that everyone is safe. 
  
1. When should a student stay at home? 

• If he/she tested positive for COVID-19. 
• If he/she was a close contact of a person who tested positive for COVID-

19. 
 
Additionally, the student must stay at home if he/she is showing any one of the 
following symptoms, but not limited to: 
 

• Fever (Temperature equal to 37.5°C/99.5°F or greater.  
• Dry cough. 
• Tiredness, body ache or pain. 
• Sore throat. 
• Diarrhoea or vomiting. 
• Conjunctivitis. 
• Headache. 
• Loss of taste or smell. 
• Rash on skin or discolouration on fingers or toes. 
• Difficulty in breathing or shortness of breath. 
• Chest pain or pressure. 
• Loss of speech or movement. 
• Runny nose. 

  
 

2. What should a parent do if the child displayed one of the above 
symptoms/conditions? 
• Keep the child at home. 
• The parent must inform the class teacher/ the Admin Assistant/ the 

School/Nursery Nurse. 

• If the symptoms are related to COVID-19, or if the child’s PCR test result 
was positive, or if the child was a close contact of a COVID-19 positive 
case, the parent must keep the child at home and immediately inform the 
school/nursery by email.  



 

 4 من  4الصفحة      Stay Home if Unwell (Version 2.0, January 2022)  الشعور بأعراض مرضية �� حال البقاء �� املن�ل 

 

 

3. What will happen if a sick student comes to school/nursery? 

• The student with symptoms will not be allowed to board the school bus 
or enter the school/nursery premises. 

• If the symptoms appeared during working hours, the student would be 
triaged and sent to the isolation room.  

• The parents must collect the student within 30 minutes (as soon as 
possible) from receiving the notification call from the medical team of the 
school/nursery if the student’s condition is medically stable, if otherwise, 
an ambulance will be called upon. 

• If the student was identified as a COVID-19 suspected case (based on 
MOHAP criteria), he/she will be required to have COVID-19 test and will 
not be allowed in school/nursery until providing a negative result. 

   
4. When can the student physically join the school/nursery? 

 
• For non-COVID-19 related illness:  If the student is symptoms free for at 

least 24 hours before joining the school/nursery without using any fever-
reducing medication, he/she can physically join the school/nursery after 
submitting a negative PCR test result.  

• For COVID-19 Close Contact: After completing the quarantine period 
along with current a negative PCR test result and having no symptoms. 

• For COVID-19 PCR positive: Only upon submission of the “De-isolation 
Certificate” from a MOHAP healthcare facility. 

 

Important notice: These guidelines apply to all school/nursery staff (Teachers/ 
Administration/Technical/Cleaners/Bus Drivers/Bus Supervisors) and all others 
working at school/nursery. 


