
SERVICE
LEADERSHIP
COLLABORATION
EXCELLENCE

 اداة االختبار لكوفيد- 19 
الولياء االمور واالهايل

ويل االمر، استخدم قامئة التدقيق التالية كل يوم قبل ارسال طفلك اىل املدرسة.

اذا اجبت ب "نعم" الي سؤال او اكرث، يجب ان تبقي طفلك يف البيت.

هل عند طفلك  اعراض جديدة، غري عادية، او متفاقمة من االعراض املدرجة يف القامئة االوىل والثانية يف االسفل ؟ 

يف مدينة ديرتويت :

دائرة الصحة لديرتويت  
الخط الرئييس لالمراض املعدية 

مركز االتصال لساعات ما بد الدوام 

خارج مدينة ديرتويت :

قسم الصحة العامة ملحافظة وين 
خط االمراض املعدية الرئييس 

مركز االتصال لساعات ما بعد الدوام 

Mary Roman: mroman@waynecounty.com • (734) 727-7150

Nnenna Wachuku: nwachuku@waynecounty.com • (734) 727-7253

Lukas Ayers: layers@waynecounty.com  • (734) 727-7076
01.07.21

القامئة ١ 

ارتفاع يف درجة الحرارة ؟ ) درجة الحرارة  ١٠٠.٤ فهرنهايت 	 

او اكرث / 

سعال ؟	 

ضيق يف التنفس ؟	 

صعوبة يف التنفس ؟	 

فقدان حاسة الشم او التذوق ؟	 

هل عند طفلك عىل االقل واحد من هذه االعراض ؟

ال  نعم  

القامئة ٢ 

االستفراغ، التقيؤ و / او االسهال ؟	 

امل يف الراس ؟ 	 

التهاب يف الحلق ؟	 

رشح ، سيالن االنف و/ او االحتقان ؟	 

االم الجسم و / او التعب ؟	 

هل عند طفلك عىل االقل اثنان من هذه االعراض ؟

ال  نعم  

اذا كانت االجابة الي من االسئلة يف االعىل  بنعم ، ابقى طفلك يف البيت واستشري طبيب الرعاية االولية الخاص به. اذا حدد الطبيب ان اعراضه نتيجة تشخيص ملرض اخر، او ان 

كوفيد-19 مستبعد، وقتها مسموح لطفلك بدخول املدرسة بعد مرور ٢٤ ساعة مل يحصل فيها ارتفاع يف درجة الحرارة بدون استخدام ادوية خافض الحرارة.

خالل ١٠ ايام  السابقة، هل تحدد ان طفلك كان عىل اتصال قريب من اي شخص اجري له اختبار التشخيص لكوفيد     ال   نعم  

وكانت نتيجته ايجابية ؟   

اذا كانت االجابة بنعم ، يجب ان يبقى طفلك يف البيت للحجر الصحي ملدة ١٠ ايام عىل االقل منذ تعرضه  لالتصال القريب من الشخص الال اذا ظهرت االعراض ) انظر اىل القسم 

يف االعىل بالنسبة لالعراض يف القامئة االوىل والقامئة الثانية (.

بلغ وخرب عن اي حالة مؤكدة او مشكوك فيها :

https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department
https://www.waynecounty.com/departments/hhvs/public-health.aspx
https://www.resa.net/
mailto:%20mroman%40waynecounty.com?subject=
mailto:nwachuku%40waynecounty.com?subject=
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