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 وزارة الدولة البافاریة        
 ل�سرة والعمل والشؤون ا�جتماعیة        
 
 2021مارس/آذار  11میونیخ،         
 

) كورونا  كورونا  [  SARS-CoV-2فیروس  الحاد   2فیروس  الرئوي  ا�لتھاب  لمت�زمة  المسبب 
 )]الوخیم

 
 معلومات ل�باء وا�مھات 

 
 ضرورة إجراء اختبار كورونا  –أطفال لدیھم أعراض مرضیة (خفیفة)  التعامل مع 

 

النھار وجھات رعایة ا�طفال  أثناء  فتح منشآت رعایة ا�طفال  أجل  بھا من  الوفاء  الواجب  المقدمة 

نظافة   باشتراطات  ا�لتزام  مراعاة  في  ا�ن،  حتى  بالفعل  الحال  علیھ  كان  وكما  تتمثل،  النھار  أثناء 

وھذا ما یحمي  ذلك لكي یتم التمكن من التوصل إلى تشغیل آمن أیضا أثناء الجائحة.  صحیة صارمة، و

انتشر الماضیة  ا�سابیع  في  القدر.  بنفس  رعایتھم  الجاري  وا�طفال  الفیروس   تالمستخدمین  س�لة 

س�لة الفیروس المتحورة   أیضا في ألمانیا وفي بافاریا.بصورة متزایدة    B 1.1.7المتحورة البریطانیة  

من   أشد  تعتبر  التفشيھذه  حیث  من  وأسرع  العدوى  وحیث  الوقت .  نفس  إصابات  اعدأفإن    ، في  د 

ت التي  في  سبب  تالعدوى،  المعتاد  ا�طفال  في  لدى  مرضیة  الوقت  فيإصابات  قد    ھذا  السنة،  من 

 تراجعت بشدة.

 

ھذه  المعنیة بتقدیم المشورة لحكومة الدولة في فیما یتعلق ب، ووفقا لتقدیر الھیئة الطبیة  بناء على ذلك

أن   الضروري  من  یكون  القواعدتالنقطة،  م�ءمة  ارتباطا    التنظیمیة  تم  كورونا  باختبارات  الخاصة 

مطالبة المستقبل  في  یتم  وأن  المرضیة،  أو   با�صابات  بالمرض  المصابین  والمستخدمین  ا�طفال 

فیروس كورونا [  SARS-CoV-2الكشف عن    تیجة اختبار سلبیة بشأنندیم  بتق  المتعافین من المرض

الوخیم  2 الحاد  الرئوي  ا�لتھاب  لمت�زمة  أو   PCR(اختبار    ]المسبب  المتسلسل]  البولیمراز  [تفاعل 

الضد  PoC-Antigenاختبار   السریریة  [مولد  الرعایة  نقطة  بافاریا    .])في  دولة  الرابطة  جانب  من 

لرابطة أطباء ا�طفال والناشئین ومن جانب الرابطة الرئیسیة البافاریة �طباء ا�سرة، واللتان كانتا  



تم التأكید لنا على أنھ توجد لھذا الغرض مشاركتین في تقدیم المشورة بشأن ضرورة إجراء ا�ختبار،  

 العیادات. قدرات اختبار كافیة في 
 

بعد التنسیق مع وزارة الدولة البافاریة للصحة والرعایة وكذلك مع مكتب الدولة للصحة  ولھذا السبب  

یتم   الغذائیة  المواد  تاریخ  وس�مة  أن    2021مارس/آذار    15اعتبارا من  إلزامیا  التطبیق  الواجب  من 

ى یكون من الواجب علیھم تقدیم  ا�طفال الذین لدیھم أعراض إصابة مرضیة حادة وقابلة للنقل بالعدو

على   جدید  من  بالتردد  لھم  یسمح  أن  قبل  سلبیة  اختبار  / نتیجة  النھار  أثناء  ا�طفال  رعایة  منشآت 

 جھات رعایة ا�طفال أثناء النھار. 

 

یعود سببھا إلى مرض ] أو سعال  زكامرشح [ا�طفال والمستخدمون الذین یكون لدیھم   ⮘ 

أو    من حین �خر،متفرق  سعال  أو  انسداد تنفس من ا�نف (بدون حمى)،  أو  حساسیة،  

تنحنح یمكنھم ا�ستمرار في التردد على منشأة رعایة ا�طفال بدون  احتقان في الحلق أو  

دّ  و بار. ون اء اخت الحاجة إلى إجر یم أن نتقدم لكم برجاء أن تقوموا عند المطالبة بذلك بتقد  

 تقریر طبي مناسب في ھذا الصدد �دارات المنشآت المعنیة.

لنزلة برد و/أو �صابة مرضیة   ⮘  عند وجود أعراض خفیفة طرأت حدیثا وغیر متفاقمة 

حمى) بدون  ولكن  وسعال،  [زكام]  رشح  (مثل  رعایة   ،تنفسیة  منشأة  على  التردد  فإن 

تقدیم   عند  إ�  ممكنا  یكون   � اختبار سا�طفال  عن  نتیجة  الكشف  بشأن  -SARSلبیة 

CoV-2  ]  كورونا الوخیم  2فیروس  الحاد  الرئوي  ا�لتھاب  لمت�زمة  (اختبار    ]المسبب 

PCR    اختبار أو  المتسلسل]  البولیمراز  ّ   PoC-Antigen[تفاعل  ول [م دّ   د ض ال في نقطة    

 ]).الرعایة السریریة

وفي   ⮘  المرضى  منخفضة  ا�طفال  عامة  سعال،    المستوىحالة  حمى،  نفس،  مع  ضیق 

عسر تنفس، فقدان حاسة التذوق وحاسة الشم، آ�م في الحلق أو ا�ذنین، رشح [زكام]، 

إسھال أو  تقیؤ  شدیدة،  بطن  آ�م  ا�طراف،  في  منشآت   آ�م  على  بالتردد  لھم  یسمح   �

ة رعایة ا�طفال. السماح من جدید بالتردد على منشأة رعایة ا�طفال � یكون ممكنا مر 

عندما یكون الطفل قد أصبح من جدید في حالة عامة جیدة (باستثناء أعراض   إ�  أخرى

تنفسیةخفیفة   و/أو �صابة مرضیة  برد  الضروري لنزلة  یكون من  ذلك  ). ع�وة على 

المسبب   2فیروس كورونا  [  SARS-CoV-2نتیجة اختبار سلبیة بشأن الكشف عن  تقدیم  

[تفاعل البولیمراز المتسلسل] أو   PCR(اختبار    ] لوخیملمت�زمة ا�لتھاب الرئوي الحاد ا

 ]).في نقطة الرعایة السریریة [مولد الضد PoC-Antigenاختبار 



البرد. ولیس من   ⮘  القیام بھ أیضا أثناء مرحلة نزلة  ا�ختبار الضروري یمكن أن یتم 

 .قد انحسرت ا�عراض المرضیةأن تكون الضروري ا�نتظار لحین 

 

على نفس الوجھ فإنھ � یكون من الضروري إجراء اختبار جدید بعد التعافي، وذلك نظرا �نھ یكون  

صابة المرضیة من الممكن أن یتم بالفعل القطع باستبعاد وجود بموجب ا�ختبار المجرى في بدایة ا�

الوخیم  2فیروس كورونا  [  SARS-CoV-2عدوى   الحاد  الرئوي  بصورة   ]المسبب لمت�زمة ا�لتھاب 

 مجرى من قبل شخص غیر متخصص) اختبار سریع مجرى ذاتیا (اختبار  إ� أن تقدیم  آمنة كافیة.  

 كافیا كمستند إثبات. غیر على خ�ف ذلك یكون 

 

في حالة ما إذا ساءت الحالة العامة للطفل أثناء التردد على المنشأة، عندئذ فإننا نتقدم لكم برجاء أن 

تقوموا في أسرع وقت ممكن بأخذ طفلكم من منشأة رعایة ا�طفال أثناء النھار. یمكنكم أن تقوموا بعد 

قد ذلك بإحضار طفلكم إلى منشأة رعایة ا�طفال أثنا  ا�عراض  تكون  عندما  أخرى  مرة  النھار  ء 

انحسرت، وعلى وجھ الخصوص عند عدم وجود حمى، وعندما یتم نتیجة اختبار سلبیة بشأن الكشف 

كورونا  [  SARS-CoV-2عن   الوخیم  2فیروس  الحاد  الرئوي  ا�لتھاب  لمت�زمة  (اختبار    ]المسبب 

PCR   البولیمراز اختبار    [تفاعل  أو  الضد  PoC-Antigenالمتسلسل]  الرعایة    [مولد  نقطة  في 

 ]).السریریة

 

الو�یات ا�تحادي  ومجلس    [بوندستاغ]  ا�تحادي  البرلمانونود أن نلفت نظركم مرة أخرى إلى أن  

الثاني   ینایر/كانون  بالفعل في  أیام إجازة ا�طفال   2021[بوندسرات] قد قاما  بالتقریر بمضاعفة عدد 

إلى    المرضیة  أیام  عشرة  من  طفل  ولكل  الوالدین  من  واحد  القائمین    ا یوم  20لكل  من  واحد  (لكل 

إلى   التربیة بمفردھم  المرضیة). طلبات الحصول على معونة  ا یوم  40بمسؤولیة  یتم   إجازة ا�طفال 

في مثل ھذه الحا�ت تقدیمھا من قبل الوالدین إلى صندوق التأمین الصحي القانوني المختص. ا�سئلة 

یتكرر طرحھا وكذلك ا�جابات   إجازة  التي  بأیام  إجازة المتعلقة  بمعونة  المرضیة والمتعلقة  ا�طفال 

المرضیة موقع    ا�طفال  على   قعوم[  Bundesfamilienministeriums Homepage desتجدونھا 

]ةسر�ا نوؤشل ةدیاح�تا ةاروزل ا بصاخلا �نترنتا .  

 

فقرة   56فض� عن ذلك فإننا نود أن نلفت نظركم إلى إمكانیة المطالبة باستحقاق تعویض حسب المادة  

أكثر   -1 معلومات  تجدون  البشر.  لدى  بالعدوى  المنقولة  ا�مراض  الوقایة من ومكافحة  قانون  أ من 

 [ھنا].  hierتفصی� في ھذا الشأن 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976


 
طلب منكم الكثیر بوصفكم أمھات وآباء قد  في ا�شھر الماضیة كنتم ونحن على إدراك تام بأنكم 

 15حملتم أعباء كبیرة بصورة خاصة. إ� أن القواعد التنظیمیة الساریة المفعول اعتبارا من تاریخ وت

تكون ضروریة حتما من أجل حمایة المستخدمین في مجال رعایة ا�طفال أثناء  2021مارس/آذار  

النھار وأطفالكم وأیضا حمایتكم أنتم أنفسكم. مكافحة الجائحة � یمكن النجاح فیھا إ� بالتضافر والعمل 

لى ما المشترك، وھذا ما یحملنا على أن نعرب لكم ا�ن بالفعل عن أننا نود التقدم لكم بجزیل الشكر ع

 تبذلونھ من جھود للدعم والمساعدة. 

 

 مع أطیب التحیات 

   رعایة ا�طفال أثناء النھار - V3القسم التخصصي 
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