Korona – informasjon til foreldre – arabisk

عدوى رفیوس کورونا -معلومات لألولياء
فیوس کورونا ؟
كيف تتم عدوى ر

بالفيوس يعدون اآلخرين عن طريق العطس أو السعال
فيوس كورونا يعدي من خالل الرذاذ .األشخاص المصابون
ر
ر
ً
للفيوس أيضا أن ينتقل من خالل لمس الشخص المصاب لألشياء  ،مثل مقابض األبواب وأزرار المصاعد
يمكن
ر
.واألشياء ف الحافالت والقطارات ر
وميو األنفاق وما إىل ذلك.

لماذا من المهم الحد من العدوى؟

الكثي من األشخاص ف
الكثي من الناس من المرض ف نفس الوقت .إذا مرض
أهم شء يمكننا القيام به هو حماية
ر
ر
نفس الوقت  ،فلن يتمكن نظام الرعاية الصحية من مساعدة أي شخص محتاج.

لماذا يتم إغالق المدارس ورياض األطفال؟

صغية ،حيث أن تواجد
يتم إغالق المدارس ورياض األطفال لمنع العديد من األشخاص من اإلقامة ف مساحات
ر
صغية .يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى.
األشخاص ف مساحة
ر

ماذا يمكنك أن تفعل لمنع العدوى؟
•
•
•
•
•
•
•

تجنب أن تسعل أو تعطس على اآلخرين مباشرة.
حافظ على مسافة متر واحد على األقل بينك وبين األشخاص اآلخرين.
عند السعال والعطس استعمل منشفة ورقية ترميها بعد ذلك .اغسل يديك بعد ذلك.
إذا لم يكن لديك منشفة ورقية ،اسعل أو إعطس في الكوع.
اغسل يديك بشكل متكرر وكامل بالصابون والماء الفاتر ،خاصة عندما تكون في الخارج مع الناس.
إذا كنت غير قادر على غسل يديك ،يمكنك استخدام مضاد للجراثيم.
إذا كانت يديك متسخة أو مبللة بشكل واضح ،فاغسلهما بالماء والصابون .مضاد الجراثيم له تأثير مخفض على
األيدي المتسخة أو المبللة .

هل يمكن أن يكون األطفال مع أطفال آخرين؟

اثني يلعبون معهم خالل هذه
يجب أن يكون األطفال ف الميل قدر اإلمكان .قد يكون لديهم صديق واحد أو ر
ر
الفية .إذا كان عليهم أن يلعبوا  ،يفضل أن يجتمعوا ف الهواء الطلق  ،ولكن يجب تجنب اللعب مع العديد من
األطفال.
ر
يجب تأجيل جميع حفالت أعياد الميالد والمناسبات األخرى الت يتجمع فيها عدد من األشخاص.
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فيوس كورونا؟
كيف يمكنك التحدث مع األطفال عن ر

الفيوس ى
حت
فيوس كورونا .من المهم التحدث إىل األطفال حول ر
قد يشعر العديد من األطفال بالخوف والقلق بشأن ر
فيوس
يشعروا باألمان واإلطمئنان .قدمت منظمة انقذوا األطفال ست نصائح حول كيفية التحدث إىل األطفال عن ر
كورونا .وهذا تلخيص النصائح:
فيوس كورونا.
 .1استخدم لغة طفلك عند الحديث عن ر
الكثي من المعلومات .انطلق مما يعرفه الطفل ويتساءل
تعط
أعط األطفال حقائق ومعلومات بطريقة يفهمونها .ال
ر
ي
عنه.
 .2كن مع األطفال وأشعرهم باآلمان.
ً
امنح الطفل معلومات تجعله يشعر باألمان قدر اإلمكان  ،ولكن كن صادقا معهم.
وأخيه أنه يمكن أن يصاب بالعدوى
ر
ً
ى
رن
المصابي.
.
يجب أال يشعر األطفال بالذنب إلصابتهم بالعدوى .وعليهم أال يزعجوا اآلخرين
حت لو غسل يديه ًجيداً ،
 .3كن منفتحا وصادقا بشأن ما يحدث
فيوس كورونا .يحتاج األطفال إىل التحدث إىل شخص يمكنه
الكثي من المعلومات
هناك
المضطربة و الخاطئة حول ر
ر
ً
تقديم معلومات واضحة .فكن صادقا بشأن ما يمكن أن يحدث للشخص إذا ما أصيب بالمرض.
 .4إنتبه أثناء حديثك عن الكورونا أمام األطفال
يحتاج البالغون إىل ن
.
توخ الحذر بشأن ما يقولونه عند التحدث مع بعضهم البعض بالقرب من األطفال من السهل عىل
ي
بشء ال يفهمونه .من شأن ذلك أن يشعرهم بالخوف.
األطفال أن يحلقوا بخيالهم عندما يتعلق األمر ي
 .5إمنح األطفال األمل
ن
ن
ى
.
وغيهم من
أخيهم أن الوالدين ر
الفيوس ر
الت يمكن القيام بها للمساعدة يف ووقف ر
األطفال يرغبون يف سماع اإلجراءات ي
رن
البالغي يفعلون كل ما بوسعهم لرعاية األطفال ومنعهم من المرض .هناك اآلالف من األطباء والممرضات األكفاء الذين
ن
يساعدون المرض.
 .6تحدث عما يمكن أن يفعله األطفال أنفسهم
ً
ن
جيدا والبقاء نف ن ن
الميل قدر اإلمكان .
أيديهم
بغسل
قاموا
إذا
فيوس كورونا
يمكن لألطفال المساعدة يف منع انتشار ر
ي

معلومات عن الحجر الصح والعزل ز ز
الميل بلغات مختلفة

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vartutsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
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