
 

1 
 

ل   املرضب الشعور   حال سياسة البقاء  امل

ل  حال و أفضل ب الشعور  البقاء  امل د من فعله  ميمكنكما املرض  وفيدل وس  شار ف بع ، ١٩ – ان جب أن ت املدرسة سياسة "البقاء  و

ل  حال  لب الشعور  امل
ً
ميع  املدرسةاملرض" سعيا   .فاظ ع سالمة ا

  

  

ل؟ يجب ع الطالبم  .١   البقاء  امل

رت عليه   ل إذا ظ صر):األعراض التالية  إحدى من الضروري أن يبقى الطالب  امل يل املثال ال ا     (ع س

  ة،  ٣٧٫٥ح (درجة حرارة أك من ة) ٩٩٫٥درجة مئو ايت درجة مئو ر   .ف

 .سعال جاف  

 .سم   التعب أو آالم ا

 .لق اب ا   ال

 ال أو   ء. إس

 اب امللتحمة ن / ال فن  الع اب باطن ا   .ال

 .صداع الراس  

 .فقدان حاسة التذوق أو الشم  

 .ن ع اليدين أو القدم غ لون أصا   طفح جلدي أو 

 .ة التنفس أو ضيق التنفس   صعو

 الصدر. أو ضغط ألم   

 .ركة   فقدان الكالم أو ا

 .سيالن األنف  

  يجة انت ن   إيجابية. PCR Covid-19 فحص الـإذا 

  وسمخالطة ت إصابته بف   .Covid-19 ص أثب
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ان لدى الطالب أي من األعراض املذكورة أعاله؟ .٢   ماذا تفعل إذا 

 .ل   إبقاء الطالب  امل

 ة / ممرضة املدرسة.بالغ املعلم / املالتواصل مع املدرسة و   يجب ع و األمر   ساعدة اإلدار

  بـ انت األعراض مرتبطة أو  حالCOVID-19 ،لفحصخضع الطالب  وأ  COVID-19  ان ع اتصال أو 

ل و  و األمر، يجب ع  COVID-19 بحالة إيجابية مباشر/مخالط ي ع الفور إبقاء الطالب  امل و د إلك رسال بر

  إ املدرسة.

ض إ املدرسة؟ .٣   ماذا سيحدث إذا جاء طالب مر

 سمح للطالب افلة أو دخول املدرسة. لن  رت عليه األعراض بالصعود إ ا   الذي ظ

  تم ، فس رت األعراض خالل ساعات الدوام املدر رساله إ العيادة أو غرفة العزل. عزل إذا ظ   الطالب و

  املة اإلخطار من الف(بأسرع وقت ممكن) دقيقة  ٣٠يجب ع أولياء األمور استالم الطالب  غضون ق من تلقي م ر

تم استدعاء سيارة إسعاف. ان غ مستقر طبًيا، فس ذا  ان الطالب مستقًرا، و   الط إذا 

 ا لـ به  تمع)، فسُيطلب منه  COVID-19 إذا تم تحديد الطالب كحالة مش ة ووقاية ا (بناًء ع معاي وزارة ال

سمح له بالتواجد  املدرسة ح يقدم  COVID-19 فحصإجراء  ُ يجة سلبيةولن    .ن

االت التالية م يمكن للطالب االلتحاق باملدرسة .٤   ؟  ا

   

  سبة لألمراض غ املرتبطة بـكوفيد يجة سلبية لفحص أو  ١٩بال   :  PCR ن

ان الطالب خالًيا من األعراض ملدة   فيمكنه، ساعة ع األقل قبل االنضمام إ املدرسة دون استخدام أي دواء لتخفيض ا ٢٤إذا 

يجة سلبية لفحص  االنضمام إ املدرسة (   )PCRمع تقديم ن

   

  ض كوفيد   :١٩ حال االختالط بمر

ور أعراض يمكنه االنضمام إ املدرسة ١٤عد إتمام  ر الص وعدم ظ   .يوًما من ا

   

  يجة كوفيد انت ن   إيجابية: ١٩ حال 

ادة  ة ال فقط عند تقديم ش اء ف ون صادرة عزل ان شأةت تمع من م ة ووقاية ا   .معتمدة من وزارة ال

  

ن  املدرسة  ذه السياسة ع جميع املوظف امة: تنطبق  نمالحظة  ن/(معلم افالت) /إدار افالت/ مشر ا ن/ عمال النظافة/ سائقي ا  فني

ن  املدرسة. م من العامل   وغ
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“Stay home if un-well” Policy 

  

Staying at home if you are sick is still the best thing you can do to stop any future spread of Covid-19. Schools must strictly 

follow the” Stay home if un-well” policy to ensure that everyone is safe at school. 

  

1. When should the student stay at home? 

 The student must stay at home if he/she is showing any one of (but not limited to) the following symptoms: 

 Fever (Temperature greater than 99.5°F, 37.5°C) 

 Dry cough. 

 Tiredness, body ache or pain. 

 Sore throat. 

 Diarrhoea or vomiting. 

 Conjunctivitis. 

 Headache. 

 Loss of taste or smell. 

 Rash on skin or discolouration on fingers or toes. 

 Difficulty breathing or shortness of breath. 

 Chest pain or pressure. 

 Loss of speech or movement. 

 Runny nose. 

 Had a positive Covid-19 PCR test. 

 A close contact of a person who tested positive for Covid-19. 
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2. What to do if the student has one of the above symptoms/conditions? 

  Keep the student at home. 

  The parent must inform the class teacher/ the Admin Assistant/ the School Nurse. 

  If the symptoms are related to Covid19, or if the student underwent a COVID-19 test, or is close contact to covid19 

positive case, the parent must keep the child at home and immediately inform the school by email.  

 

3. What will happen if a sick student comes to school? 

 The student with symptoms will not be allowed to board the school bus or enter the school. 

 If the symptoms appeared during the school hours, the student would be triaged and sent to the clinic or isolation 

room.  

 The parents must collect the student within 30 minutes  (as soon as possible) from receiving the notification call from 

the medical team of the school if the student is stable, if the student is medically unstable, an ambulance will be 

called. 

 If the student was identified as a Covid-19 suspected case (based on MOHAP criteria), he/she will be required to have 

Covid-19 test and will not be allowed in school until providing a negative result. 

  

4. When can the student join the school physically? 

 

 For Non-COVID-19 Related illness or Covid-19 Negative PCR: 

 If the student is free of symptoms for at least 24 hours before joining the school without using any fever-reducing medication, 

he/she can re-join school (if PCR test done-submit PCR negative report) 

  

 For Covid-19 Close contact: 

After completing 14 days quarantine and having no symptoms, he/she can join the school. 

  

 For Covid-19 PCR positive: 

Only upon submission of the de-isolation certificate from a Ministry of Health and Prevention approved health care facility. 

 

Important notice: This policy applies to all school staff (Teachers/ Administration/ Technical/ Cleaners/ Bus Drivers/ Bus Supervisors) and 

all others working at school. 


