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اعتبارا  COVID 19 /سريعة عن
المرض يتغ ّير
ً
لمحة
 DfE):من  24فبراير (مأخوذ من إرشادات

إزالة المطلب القانوني بالعزل الذاتي بعد االختبار اإليجابي .سيستمر نصح البالغين واألطفال الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في المنزل وتجنب االتصال بأشخاص ·
.آخرين لمدة  5أيام كاملة على األقل ثم االستمرار في اتباع اإلرشادات حتى يتلقوا نتيجتي اختبار سلبيتين في أيام متتالية
تمت إزالة التوجيه للموظفين والطالب في معظم البيئات التعليمية وبيئات رعاية األطفال إلجراء اختبار بدون أعراض مرتين أسبوعيا ً ·
لم يعد يُطلب من المخالطين المقربين الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا إجراء االختبار يوميًا لمدة  7أيام  ،وإزالة الشرط .
.القانوني للمخالطين المقربين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل للعزل الذاتي
.انتهى تتبع االتصال الروتيني .لن يُطلب من جهات االتصال بعد اآلن عزل نفسها أو نصحها بإجراء اختبارات يومية ·

:اعتبارً ا من  1أبريل  ،ستقوم الحكومة بما يلي
 NHS COVID Pass.الطوعية في البيئات المحلية ولم تعد توصي بأن تستخدم أماكن معينة بطاقة  COVIDقم بإزالة التوجيه الحالي بشأن شهادة حالة ·
اتخاذها لتقليل االتصال باألشخاص اآلخرين .هذا سوف  COVID-19تحديث اإلرشادات التي تحدد الخطوات المستمرة التي يجب على األشخاص المصابين بـ ·
.يتماشى مع التغييرات على االختبار
.لم تعد تقدم اختبارً ا مجانيًا شاماًل لألعراض وعديمة األعراض لعامة الناس في إنجلترا ·
.في تقييمات المخاطر الخاصة بهم  COVID-19قم بإلغاء متطلبات الصحة والسالمة لكل صاحب عمل للنظر صراحة في ·

كيف يؤثر هذا على طفلي؟
.نأمل أن يرى طفلك عودة أخرى إلى الوضع "الطبيعي" مع عودتنا إلى الرحالت والزيارات المدرسية  ،وفي أحداث الوالدين في الوقت المناسب في الموقع ·
واألمراض األخرى لم تختف وال تزال تشكل تهدي ًدا للجميع في مجتمعنا .تطلب حضانة ليا من أولياء األمور أن يظلوا يقظين  Covidومع ذلك  ،من المهم مالحظة أن
في توجيه أطفالهم نحو `` السلوكيات اآلمنة '' (غسل اليدين بانتظام  ،وإجراء اختبار كوفيد إذا كانت لديك أعراض  ،وما إلى ذلك) للتأكد من أن الحضانة يمكن أن تظل
مفتوحة وأن وجها ً لوجه يمكن أن يكون أولويتنا .ستحافظ حضانة ليا على برنامج التنظيف الخاص بها  ،وستضمن تهوية بيئة الحضانة لدينا بشكل مناسب وسيستمر
مطالبة األطفال بتعقيم أيديهم بانتظام .يرجى التأكد من عدم إرسال طفلك إلى المدرسة إذا كان مريضاً .تعتبر درجة الحرارة التي تزيد عن  37.5مؤشرً ا على أن الطفل
.مريض ويقاوم شكالً من أشكال المرض
شكرا جزيال لدعمكم المتواصل
ليندا ستاي  -مديرة المدرسة

