
 لحماية أطفالهم والعائلة من األنفلونزا خالل هذا العام يتبعها اآلباءخطوات 
  الدراسي
إصابتك  طرق رئيسية يمكن أن تحول دون ةبأربع) CDC(منها  والوقاية األمراض مكافحة يوصي مرآز

  :عائلتك باألنفلونزا في المدرسة والمنزلو أنت
 

آذلك تتسم  .سلها بالماء والصابون على الدوام، خاصة بعد السعال أو العطسوذلك بغ  اليدينسليمة لنظافة عادات صحية اتبع 
 .المطهرات المكونة من الكحول بالفعالية

١.

إذا لم يكن معك منديل، فاعطس أو اسعل على مرفقك أو آتفك،  . بمنديل ورقى عند السعال أو العطس فمك وأنفكمواراةاحرص على  
 .وليس في يديك

٢.

دون استخدام ( ساعة بعد اختفاء الحمى أو أي أعراض مصاحبة لها ٢٤على األقل لمدة أنت أو طفلك مريضًا إذا آنت المنزل ب امكث 
 .مكوث الطالب المرضى بالمنزل يحول دون انتقال الفيروسات إلى غيرهم من الطالب ).أدوية لتخفيف درجة الحرارة

٣.

.٤ . وذلك عند توفر اللقاحات٢٠٠٩ H1N1 وأنفلونزا الخاصة باألنفلونزا الموسميةاحرص على حصول عائلتك على اللقاح  
 

  : في اتخاذ الخطوات التاليةاآلباءفي حالة زيادة حدة األنفلونزا يجب أن يفكر 
 يمكثيجب أن  . أيام، حتى في حالة شعورهم بتحسن بعد وقت وجيز٧ لمدة ال تقل عن زيادة مدة بقاء األطفال المصابين في المنزل 

 . ساعة على األقل بعد زوال أعراض المرض بالكامل٢٤ أيام في البيت لمدة ٧افوا من المرض بعد مرور األشخاص الذين لم يتع

  بداية من  أيام ٥ أي أخوة أو أخوات في سن المدرسة في المنزل لمدة يمكثفي حالة تعرض أحد أفراد األسرة للمرض، يجب أن
صحتهم وصحة األطفال في سن المدرسة للتأآد من عدم ظهور أعراض  اآلباءيجب أن يراقب  .الفردوقت ظهور المرض على هذا 

 .الحمى أو أعراض األنفلونزا األخرى
 

 :٢٠١٠ – ٢٠٠٩ الخطوات التالية لالستعداد لمكافحة األنفلونزا خالل السنة المدرسية إتباعيجب 

 همضع خطة لرعاية األطفال في المنزل في حالة تعرضهم للمرض أو في حالة إغالق مدارس. 

  ضع خطة لمراقبة صحة األطفال المرضى وأي أطفال في المنزل بمراقبة ظهور أعراض الحمى واألعراض األخرى ألنفلونزا
 .الخنازير

  حدد ما إذا آان لديك أطفال يعانون من مخاطر أعلى للتعرض ألمراض أنفلونزا خطيرة وتحدث مع مسؤول الرعاية الصحية حول
األطفال  :تشمل مجموعة األطفال المعرضين لمخاطر أعلى لإلصابة بأمراض أنفلونزا خطيرة .نفلونزاخطة لحمايتهم أثناء موسم األ

 . سنوات واألطفال الذين يعانون من مشكالت طبية مزمنة، مثل الربو والسكريدون الخمس

 ٢ من ١



 ٢ من ٢

  المرضىأفراد األسرةخصص غرفة منفصلة في المنزل لرعاية . 

 التصال في حاالت الطوارئاحرص دائًما على تحديث قائمة جهات ا. 

 وأقراص ، وآتًبا،اجمع ألعاًبا DVD، ة طفلك لإلصاب ومواد أخرى لترفيه العائلة في حالة إغالق المدرسة أو في حالة تعرض
 .بالمرض والبقاء في المنزل

 تحدث مع مسؤولي المدرسة حول خطة الطوارئ أو خطة المكافحة عند انتشار الوباء. 

 
 
 
 

  :اتلمزيد من المعلوم

 تفضل بزيارة:gov .flu.www  

  اتصل بمرآز مكافحة األمراض والوقاية منها)CDC/( آل يوم) باإلنجليزية واإلسبانية
 )فقط
 1 (800) CDC-INFO (232-4636)  
 6348-232 (888) :هاتف نصي  
 cdcinfo@cdc.gov  

 


