هل لدى طفلك أعراض كوفيد19-؟
عادة ما ال يكون لدى األطفال أعراض أو تكون لديهم أعراض خفيفة على
كوفيد.19-
أتنبه لها؟
ما هي أعراض كوفيد 19-التي ينبغي أن ّ
يشعر األطفال عادة بضعف القوى والتعب واالرتخاء بحيث ال يتمكنون من اللعب
والمشاركة في األشياء التي يقومون بها عادة .األعراض األخرى قد تكون:
•سعال جاف
• ُح ّمى
•الشعور بعدم االرتياح عموماً
قد يشعر المرء أيضاً بأعراض في الجهاز التنفسي كاأللم في الحلق ونزلة البرد
وغيرها ،أو أعراض أخرى كاإلسهال مثالً .ال يشعر المرء بالضرورة باألعراض
كلها دفعة واحدة.
ما ينبغي علي فعله حين يكون لدى طفلي أعراض قد تتعلق بكوفيد19-؟
إذا كان لدى طفلي أعراض قد تتعلق بكوفيد ،19-يجب أن يبقى طفلي في
المنزل .ينبغي على األفراد اآلخرين في العائلة أن يحافظوا على مسافة بينهم
وبين الطفل ،قدر المستطاع .يحتاج األطفال طبعاً للرعاية واالحتكاك كالعناق
المواساة ،وهي أمور أهم من المحافظة على مسافة تجاههم.
اتصل بطبيبك الخاص للحصول على تقييم وتحويل إلجراء الفحص ،إن كنت
قلقاً بشأن وضع طفلك ،أو إن كان طفلك دون عمر السنتين .إن كان تقديرك
أنه ليس ضرورياً االتصال بطبيبك الخاص ،يمكنك حجز موعد لفحص طفلك
على موقع .coronaproever.dk
متى ُيسمح لطفلي الرجوع إلى دار الرعاية النهارية أو المدرسة؟
إن كانت نتيجة فحص طفلك لفيروس كورونا إيجابية ،يجب أن يبقى طفلك في
البيت ،إلى حين خلو طفلك من األعراض مدة  48ساعة.
إن كانت نتيجة فحص طفلك لفيروس كورونا إيجابيةُ ،يسمح بعودة طفلك ،حين
يكون طفلك قد ُشفي تماماً وبمقدوره المشاركة في النشاطات كالمعتاد.
ربما يعاني األطفال لفترة ما بعد التهاب الجهاز التنفسي ،من بعض السعال .إن
فيسمح له بالذهاب إلى دار الرعاية النهارية
بدا على الطفل أنه سليم ومعافىُ ،
أو المدرسة ،بالرغم من وجود بعض السعال كعرض وحيد.

هل يجب أن يجري طفلي فحص
كوفيد19-؟
قد يكون صعباً التفريق بين كون طفلك
ُمصابا بنزلة برد ،أو ُمصاباً بكوفيد19-
أو التهاب في الجهاز التنفسي .من شأن
الفحص أن يكشف إن كان األمر يتعلق
بكوفيد.19-
إن لم يكن لديك شك مباشر فيما إن
كان لدى طفلك كوفيد ،19-فلك الخيار
بأال تُجري فحصاً لطفلك .إال أن األمر
األهم هو إبقاء الطفل في البيت لحين
شفائه تماماً.
إن كان هناك عدة أفراد في العائلة مرضى
أو ُيصابون بالمرض ،فيمكن للراشدين أن
ُيجروا الفحص حيث إنه غالباً ما يشتكي
المرء من األمر ذاته في العائلة.
إن كانت لديك شكوك فيما إن كانت
أعراض طفلك تتعلق بكوفيد ،19-وعما إن
كان يجب أن ُيجري الفحص ،فباستطاعتك
االتصال بطبيبك الخاص.
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