
 ورقة المعــلـــــومــات
 حول التدابیر المتعلقة بفیروس كورونا ألولیاء أمور األطفال في مراكز الرعایة النهاریة في مكلنبورغ فوربومرن

 تاریخ: 19/08/2020
 

 اآلباء األعزاء،
 تعود الحیاة الیومیة إلى دور الحضانة ومراكز الرعایة النهاریة. ومع ذلك ، ال یزال یتعین علینا توخي الحذر ألن وباء فیروس كورونا
 لم ینته بعد. لهذا السبب ، تم تجمیع المعلومات التالیة من قبل وزارة الشؤون االجتماعیة واالندماج والمساواة. والتي تهدف إلى إظهار

 كیف یمكنكم ، كآباء و أوصیاء قانونیین ، أن تساهموا في ضمان عمل الرعایة النهاریة لألطفال بشكل جید حتى في هذه األوقات
 الخاصة في مكلنبورغ-فوربومرن. لهذا نطلب منكم جمیعا أخذ هذه المعلومات بعین االعتبار.

 
 ما هي االلتزامات التي یجب علینا التعاون فیها كآباء أو أوصیاء قانونیین؟1.

.a:تقدیم  إقرار مكتوب لمرة واحدة  بالمعلومات التالیة 
.iال توجد أعراض للطفل یمكن أن تتوافق مع أعراض الكورونا 
.iiلم یسافر الطفل إلى منطقة خطر في آخر 14 یوًما 
.iiiفي آخر 14 یوًما SARS-CoV-2 عدم اتصال الطفل بشخص مصاب بفیروس 

.bإخطار یومي إجباري  في حالة حدوث مشاكل صحیة للطفل أو االتصال الوثیق بشخص مصاب بفیروس 
 SARS-CoV-2 أو بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للطفل.

.c.أثناء عملیة إحضار وأخذ الطفل ، یجب على الوالدین ارتداء غطاء الفم واألنف 

.d:(مسافة، نظافة ، قناع) AHA مراعاة السلوك المطبق بشكل عام / صیغة 
.iالمسافة: ابق على بعد 1.5 متر على األقل من األشخاص اآلخرین 
.iiالنظافة: أثناء السعال والعطس اتبع ما یلي (ال تعطس أو تسعل في یدك ، ولكن في ثنیة ذراعك أو في 

 مندیل ورقي ، مع االبتعاد قدر اإلمكان عن األشخاص اآلخرین) وغسل یدیك بانتظام
.iiiالقناع الیومي: ضع غطاء للفم واألنف 

.e.ُیطلب منك االمتناع عن السفر إلى مناطق الخطر المحددة من قبل معهد روبرت كوخ 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.

html 
 ماذا أفعل إذا كان طفلي یعاني من أعراض تنفسیة حادة؟2.

.aیمكن رعایة األطفال الذین تظهر علیهم  أعراض عامة غیر محددة  ودعمهم في دور الحضانة أو مركز الرعایة 
 النهاریة. لذلك ال یتعین علیك ترك طفلك في المنزل في كل مرة یصاب فیها بنزلة برد خفیفة.

.bإذا كنت ترغب في معرفة ما یجب القیام به ، خاصة عندما تكون هناك عالمات نزلة برد ، یمكنك إلقاء نظرة 
ARE على  اإلجراءات الموصى بها لمراكز  الرعایة النهاریة ومدارس األطفال المصابین  بأعراض تنفسیة  

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%
20Soziales%2c%20Integrati 

.c.یتطلب الوباء أیًضا أن تكون حریًصا بشكل خاص على مصالح طفلك ومصالح أي شخص آخر في الحضانة 
 یرجى عدم إحضار طفلك إلى المرفق إذا كان یعاني من ضعف خطیر في حالتهم العامة أو إذا كانت لدیهم

 أعراض شدیدة. في مثل هذه الحاالت ، یجب عزل األطفال في الحضانة. حتى حین أخذهم من قبل الوالدین ، و
 یجب ارتداء غطاء الفم واألنف من قبل العمال المهرة أو عمال الرعایة النهاریة أثناء رعایة هؤالء األطفال.

 هل ُیسمح لألطفال الذین ثبتت إصابتهم بفیروس كورونا دخول الحضانة؟3.
.aال یمكن رعایة األطفال الذین ثبتت إصابتهم بفیروس كورونا. األمر نفسه ینطبق على األطفال الذین تم عزلهم في 

 المنزل من قبل وزارة الصحة.
 هل یمكن إجراء محادثات الوالدین وأمسیات الوالدین واجتماعات الوالدین؟4.

.aنعم ، أمسیات الوالدین واجتماعات الوالدین ممكنة. قواعد المسافة العامة وكذلك اللوائح المعمول بها وفًقا لمرسوم 
 حكومة الوالیة لمزید من التخفیف التدریجي للقیود المتعلقة بالكورونا على الحیاة العامة في مكلنبورغ فوربومرن

 مع مراعاة القواعد العامة لوباء كورونا
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https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige
( -Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus  

 و یجب االنتباه ولبس غطاء الفم واألنف. یجب إجراء المناقشات مع أولیاء األمور عبر الهاتف إن أمكن.
.bفي الفترة من 15.08 حتى 15.09.2020 یمكن أیًضا إجراء انتخابات مجلس اآلباء والتي تجري وفًقا لقواعد 

.Corona Relaxation LVO MV المسافة العامة واللوائح المعمول بها وفًقا لـ 
 یجب ارتداء غطاء الفم واألنف ومن المستحسن أن یحضر أحد الوالدین فقط.

 هل من الممكن حالًیا أن یعتاد طفلي على ذلك؟5.
.a.نعم. من الممكن أن یعتاد علیه 

 كیف یمكنني دعم طفلي في الحجر الصحي في المنزل؟6.
.a.تقرر إدارة الصحة المحلیة ترتیب ونطاق الحجر الصحي 
.b.فعادة ما یتم عزل العائلة بأكملها ، SARS-CoV 2 إذا كان أحد أفراد األسرة مصاًبا بفیروس 
.cفعادة ما یقتصر الحجر ، SARS-CoV-2 إذا كان أحد أفراد األسرة له اتصال بشخص مصاب بفیروس 

 الصحي على هذا الشخص من قبل وزارة الصحة المحلیة. هنا یتم اتباع تعلیمات وزارة الصحة.
.dإذا أصیب طفل بالفیروس ، یجب أن یتم ضمان رعایته من قبل أحد الوالدین أو وصي قانوني آخر. اشرح 

 الوضع الحالي لطفلك بكلمات مناسبة لعمره واشرح سبب الحاجة إلى اتخاذ تدابیر معینة في الوقت الحالي.
.eحاول تأمین مكان في المنزل لطفلك یستطیع اللعب فیه أثناء الحجر الصحي وامنحه الفرصة لممارسة الریاضة 

 العقلیة ، على سبیل المثال عن طریق الرسم أو حل األلغاز أو المهام األخرى. یمكنك العثور على المزید من
 األفكار في الموقع

/https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps 
 أین أجد المزید من المعلومات؟7.

.aیمكن العثور على مزید من المعلومات "معلومات حول حمایة الموظفین واألطفال في مراكز الرعایة النهاریة 
 في MV فیما یتعلق بفیروس كورونا اعتباًرا من 1 أغسطس 2020" واألسئلة الشائعة على موقع وزارة الشؤون

 االجتماعیة واالندماج وتكافؤ الفرص
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesf%C3

/%B6rderung 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesf%C3%B6rderung/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesf%C3%B6rderung/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kindertagesf%C3%B6rderung/

