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أهال بكم يف روضتنا

الوقاية من األمراض املعدية

تبصري الوالدين وأولياء األمور آخرين من قبل املراكز الجامعية حسب املادة  ،34الفقرة
 ،5البند  2لقانون الوقاية من األمراض املعدية
يوجد يف املراكز الجامعية مثل الروضات ،املدارس أو مخيامت
العطلة عدد كبري من األشخاص يف مساحة محددة وبالتايل ميكن
انتشار األمراض املعدية بسهولة .لهذا السبب ميتلك قانون الوقاية
من األمراض املعدية عدة رشوط من أجل حامية جميع األطفال
وعاملني املراكز الجامعية من اإلصابة مبرض معدية .هدف هذا
املنشور اإلخباري هو ابالغكم عنها.
 )1منع قانوين بخصوص الذهاب إىل مركز جامعي
مينع قانون الوقاية من األمراض املعدية لألطفال الذهاب إىل
الروضة ،إىل املدرسة أو إىل مركز جامعي آخر إن كان يعانون من
مرض معدية أو يف حالة االشتباه باإلصابة مبرض معدية .هذه
األمراض املعينة مسجلة يف الصفحة التالية يف الجدول األول.
يف حاالت معينة من املمكن أن الطفل ينترش مسببات املرض بعد
املعفاة منها (أو نادرا حتى دون إصابة باملرض) .يف هذه الحاالت
ميكن إصابة الزمالء أو العاملني ولذلك حسب قانون الوقاية من
األمراض املعدية من الرضوري لهؤالء الذين ينترشون بكترييا معينة
ويرغبون يف العودة إىل مركز جامعي ،أن يحصلون عىل إذن من
دائرة الصحة وأن تلتزم اإلجراءات الوقائية املحددة (الجدول الثانية
يف الصفحة التالية).
توجد أمراض معدية شديدة جدا التي متنع للطفل الذهاب إىل
املركز الجامعي حتى لو الطفل ال يعاين منها بل شخص آخر الذي
يعيش معه يف املنزل ،أو يف حالة االشتباه باإلصابة بأي مرض معدي
شديد (الجدول الثالث يف الصفحة التالية).
طبعا ال يجب عليكم فحص هذه األمراض بأنفسكم ،ولكن ينبغي
عليكم الذهاب إىل الطبيب إن كان يعاين طفلكم من مرض شديد
(مثال يف حالة وجود حمى عالية ،تعب غري طبيعي ،تقيأ متعدد،
اسهال ،أو ظواهر أخرى غري طبيعية أو مثريا للقلق) .يخربكم طبيب

Unterstützung und finanzielle Förderung:

األطفال إذا طفلكم يعاين من مرض التي مينعه الذهاب إىل مركز
جامعي حسب قانون الوقاية من األمراض املعدية .ميكن التطعيم
ضد عدد كبري من هذه األمراض .يف حالة تطعيم طفلكم بصورة
كافية من املمكن لدائرة الصحة أن ال متنع الزهاب إىل املركز
الجامعي.
 )2االلتزام باإلخبار
إن كان من املمنوع لطفلكم الذهاب إىل الروضة بأي سبب
مذكور سابقا ،يرجى أن تخربونا بذلك عىل الفور وأن تذكرونا ما
هو بالضبط املرض الذي يعاين منه .أنتم ملتزمون بذلك قانونيا
وفضال عن إخباركم ميكننا سويا مع دائرة الصحة تنفيذ اإلجراءات
الرضورية ملنع إنتشار املرض.
 )3الوقاية من األمراض املعدية
حسب قانون الوقاية من األمراض املعدية من الالزم للمراكز
الجامعية اإلخبار عن إمكانيات عامة للوقاية من أمراض معدية.
ننصح لكم مثال بأنكم تأكدون أن طفلكم يلتزمون بالنظافة
وباألخص غسل األيدي قبل األكل وبعد الذهاب إىل الحامم أو
بعد اللعب يف الخارج .وبنفس األهمية هو تطعيم طفلكم بشكل
كامل .توجد أيضا إمكانية للتطعيم ضد أمراض التي يتم اإلصابة بها
مبسببات مرضية موجودة يف النفس ولذلك ليس من املمكن الوقاية
منها عن طريق النظافة العامة (مثال الحصبة ،الحصبة األملانية
والجديري املايئ) .ميكن الحصول عىل معلومات إضافية يف املوقع:
www.impfeninfo.de
يف حالة وجود أية أسئلة أخرى ميكنكم التواصل مع طبيب العائلة
أو طبيب األطفال أو مع دائرة الصحة .ونحن كذلك سعداء
مبساعدتكم.

Ein Kooperationsprojekt von:

الجدول األول :منع الذهاب إىل مركز جامعي والتزام أولياء األمور باإلخبار يف حالة اشتباه اإلصابة بأية من األمراض املذكورة يف ما ييل:
•شلل األطفال (التهاب سنجابية النخاع)
•اإلصابة بالقمل (حتى بداية العالج املناسب)
•الجرب (حكة السبع سنوات)
•الحصبة
•عدوى املكورات السحائية
•النكاف
•الطاعون
•الحمى القرمزية أو أمراض معدية أخرى مسببة من بكترييا العقدية املقيحة
•تيفود أو حمى نظرية التيفية
•الجديري املايئ
•الحمى النزفية الفريوسية (مثال اإليبوال)

•القوباء الحلقية املعدية
•السل الرئوي املعدي
•الزحار العصوي
•الكولريا
•التهاب األمعاء املسبب باإلرشيكية القلونية إي كوايل ()EHEC
•الخناق
•الريقان/التهاي الكبد املسبب بفريوس التهاب الكبد نوع أ أو ه)
•التهاب السحايا املسبب باملستدمية النزلية نوع ب
•االسهال و/أو التقيأ املسبب من فريوسات أو بكترييا (فقط ألطفال ال يزيد عمرهم
ستة سنوات)
•السعال الدييك

الجدول الثاين :منح الذهاب إىل مركز جامعي ققط بعد موافقة دائرة الصحة والتزام أولياء األمور باإلخبار يف حالة اإلصابة بأية من
املسببات املرضية املذكورة يف ما ييل:
•تيفود أو حمى نظرية التيفية
•الزحار العصوي

•بكترييا الكولريا
•بكترييا الخناق
•بكترييا اإلرشيكية القلونية إي كوايل

الجدول الثالث :منع الذهاب إىل مركز جامعي والتزام أولياء األمور باإلخبار يف حالة اشتباه إصابة أحد األشخاص يف املنزل بأية من
األمراض املذكورة يف ما ييل:
•شلل األطفال (التهاب سنجابية النخاع)
•عدوى املكورات السحائية
•النكاف
•الطاعون
•تيفود أو حمى نظرية التيفية
•الحمى النزفية الفريوسية (مثال اإليبوال)

•السل الرئوي املعدي
•الزحار العصوي
•الكولريا
•التهاب األمعاء املسبب باإلرشيكية القلونية إي كوايل ()EHEC
•الخناق
•الريقان/التهاي الكبد املسبب بفريوس التهاب الكبد نوع أ أو ه)
•التهاب السحايا املسبب باملستدمية النزلية نوع ب
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