
 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 اآلباء واألمهات األعزاء:

 

لوضع الحالي ل ونظًرا، 2020مايو  11أو  2020مايو  4يوم  بدًءا من مجدًداسيبدأ طفلكم حضور الحصص الدراسية في المدرسة 

 من العدوى والوقاية الصحية نظافةلضمان ال استثنائية تدابير اتخاذفي ظل العودة إلى المدرسة تتم س جائحة فيروس كوروناجراء 

كمامات االلتزام بارتداء و م 2 ال تقل عنبمسافة  بين األفراد لتباعدتطبيق شرط ا مثلبالتنسيق مع القطاع الصحي ومديريات الصحة، 

ارتداء هذه بالطبع  يمكنكما الحرم المدرسي بالكامل، القماش( خارج الفصول الدراسية في  كمامات من أي  )لتغطية األنف والفم 

 الفصل. داخلأثناء حضور الحصص الدراسية طوًعا  الكمامات

 

 همؤيمكن إعفابفيروس كورونا  لإلصابة مرضية خطيرة حال تعرضهم يُخشى عليهم من تبعات الذين تلميذاتالو تالميذالفإن  مع ذلك

 .تثبت ذلك إبالغ المدرسة وتقديم شهادة طبية ميجب عليكذلك في  ونترغب مإذا كنتف ؛لمدرسةالحضور لمن 

 

 على وجه الخصوص:نذكر منها  ؛بالفيروستبعات جسيمة في حالة اإلصابة التعرض ل بخطورةأساسية تُنبئ هناك أمراض 

نوبة ب قبل ذلك التاجي أو في حالة اإلصابةداء شريان القلب أو رتفاع ضغط الدم مثل ا الدموية أمراض القلب واألوعية -

 قلبية

 (المنضبطداء السكري )غير  -

مرض االنسداد أو التهاب مزمن في الشعب الهوائية أو  (المنضبطغير ربو )الأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل  -

 الرئوي المزمن

 أو تليف الكبد الكبدي تهابلمثل اال أمراض الكبد المزمنة -

 أو تتطلب غسيل كلويفي وظائفها  اختاللأمراض الكلى التي تؤدي إلى حدوث  -

 األمراض السرطانية -

 

 :على وجه الخصوص ذلك ونذكر من، المخاطريمكن أن يزيد من  طُمثب  وجود جهاز مناعي ضعيف أو كما أن 

 نقص المناعة األولي -

 الروماتيزميةبسبب أمراض معينة مثل التصلب المتعدد أو األمراض  -

 بسبب تناول العقاقير مثل األدوية التي تؤدي إلى اضطراب وظيفة الجهاز المناعي مثل الكورتيزون -

 

في  جسيمة لتبعات معرًضا مأسرتك أفراد أحد كان إذا في المدرسة الدراسية الحصص حضور من مطفلك إعفاء يمكنفضاًل عن ذلك 

 .طبية شهادةمن خالل تقديم  إثبات ضرورة عدم الحضور يجب أيًضا الحالة هذه فيو ،كوروناإلصابة بحالة ا
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„Alles Leben ist Geheimnis, 
alles Leben ist Wert.“ 

(Albert Schweitzer) 

 


