معلومات لألطفال والشباب واألسر  (COVID-19) -فيروس كورونا
نحن نتفهم أنك قد تكون قل ًقا بشأن فيروس كورونا  -املعروف أيضا بأسم  - COVID-19خاصة إذا كان طفلك يعاني من حالة
صحية طويلة األمد.
تحدد هذه الورقة املعلومات من مستشفى جريت أورمند ستريت )جوش( نصيحتنا وأيضا ً اإلجراءات التي نتخذها كرد إلى تفشي
فيروس كورونا.
نحن نتبع التوجيه الرسمي من  NHSوحكومة اململكة املتحدة ومنظمة الصحة العاملية .الوضع يتغير باستمرار لذا سنقوم بتحديث
دائما املراجعة من موقع  GOV.UKاإللكتروني خالل https://www.gov.uk/
هذه املعلومات حسب الحاجة  -يمكنك
ً
 coronavirusللحصول على آخر نصيحة.
يرجى مالحظة أن النصيحة التالية مخصصة للعائالت التي لديها طفل أو شاب في جوش أو ستأتي إلى جوش
في املستقبل القريب للحصول على موعد  /إقامة للمرضى الداخليني.

األسئلة املتكررة:
س :ما هو فيروس كورونا )(COVID-19؟
ج :فيروس كورونا هو فيروس يؤثر على الرئة لذا فهو يؤثر على الجهاز التنفسي للمصابني.

س :ما هي األعراض:
ج :األعراض هي:
• سعال.
• إرتفاع درجة حرارة الجسم.
• صعوبة في التنفس.
على كل حال ،هذه األعراض مشابهة لكثير من األمراض الشائعة .الطريقة الوحيدة التي يمكن التأكد بها من أن الشخص مصابا ً
بفيروس كورونا هو إجراء الفحص الالزم.
إذا كنت شاكاً ،الرجاء عدم أخذ طفلك إلى الطبيب أو الصيدلي -إبقى في البيت واتصل بالـ  NHSبالرقم  111ألخذ النصيحة.
اذا كان لديك موعد مع مستشفى جوش ،وشعر طفلك او شعرت انت بأعراض كوفيد ،١٩-يرجى االتصال بفريق طفلك املتخصص
للحصول على النصيحة والدعم قبل أن تأتي الى املستشفى.

س :هل يمكن ان يصابون األطفال بCOVID-19؟
ج :الدليل اليوم ) ٢٤إبريل  (٢٠٢٠يثبت على أن األطفال يصابون بال ،COVID-19وقليل جدا ً منهم يصابون بأعراض شديدة
بسبب  ،COVID-19سوا ًء كان لديهم مشاكل في جهاز املناعة ام ال.
نحن نتبع احتياطات إضافية لنحافظ على سالمة مرضانا ومن ضمن هذه االحتياطات هو تقديم اإلرشادات املتخصصة للمرضى
الذين يعانون من نقص املناعة والذين هم متعرضون للخطر.

س :طفلي لديه مشاكل صحية ،ما الذي يجب عليه فعله؟
ج :نحن نعمل مع فريقنا السريري لنعطي تعليمات سريعة عن األطفال والشباب الذين يعانون من حاالت مرضية خاصة تمشيا مع
مشورة الهيئات الوطنية .يمكنك قراءة هذه اإلرشادات ملجموعات محددة من املرضى خالل gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-
 .guidesهذه التعليمات سوف تتجدد بانتظام وتنشر خالل موقعنا على اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعية.

اذا كان لديكم اي سؤال ،يرجى االتصال بفريق جوش الذي يتابع رعاية طفلك .اسهل وأسلم طريقة لتبقى على االتصال بنا هي من
خالل موقع  .MYGOSHتعرف على املزيد على موقع  .gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygoshيرجى ايضا ً قراءة
احدث اإلرشادات من  NHSعلى موقع .nhs.uk

س :هل يجب أن أقلق بشأن "املتالزمة االلتهابية" أو أعراض الحمى وآالم البطن؟
ج :اذا كان طفلك يعاني من الحمى وآالم في البطن ،فاتصل ب NHS 111او ادخل على موقع  .NHS.UK.111اذا كنت قلقا ً جدا ً
على طفلك ،الرجاء قم باالتصال بالرقم  ٩٩٩او اذهب مع طفلك الى قسم الحوادث والطواريء.
ربما تكون قد شاهدت التقارير في وسائل اإلعالم تتحدث عن دخول بعض االطفال الى املستشفى بسبب املتالزمة االلتهابية ،وهم
يشعرون باعراض الحمى واآلم الحمى .تؤثر هذه الحالة عدد صغير فقط من االطفال في الوقت الحاضر وال نعرف حتى اآلن اذا
كان لها رابط مباشر بكوفيد.١٩-
نحن نعمل على نطاق اوسع من ال NHSلنفهم املزيد عن املتالزمة االلتهابية وكيف يمكننا نقدم افضل رعاية لألطفال الذين يعانون
منها .يمكنك قراءة بياننا على gosh.nhs.uk/news/gosh-statement-cases-children-symptoms-including-
.fever-and-abdominal-pain
س :لقد استلمت رسالة من ال NHSتقول أن طفلي في أعلى خطر سريري خالل جائحة كوفيد .١٩-ماذا علي أن
افعل؟
ج :أرسلت ال NHSهذه الرسائل الى اي شخص تم تحديده على انه يتعرض للخطر جدا او في اعلى خطر سريري خالل جائحة
كوفيد .١٩-يجب عليك اتباع النصائح الواردة في هذه الرسائل بعناية :ابق في املنزل في جميع األوقات وتجنب كل اتصال وج ًها
لوجه ملدة ال تقل عن  12أسبو ًعاُ .يعرف هذا باسم “التدريع".
نحن نقدر أن هذه النصيحة قد تقلقكم ،لذلك قمنا بتجميع بعض اإلرشادات الخاصة لتوضيح ما يعنيه هذا لطفلك وعائلتك .سنرسل
لك هذه االرشادات،،ايضا سنرسل توجيهات من فريقك االختصاصي ،ولكن يمكنك ً
أيضا الوصول إليه عبر اإلنترنت على
.gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
شخصا بالغًا واستلمت هذه الرسالة من ال ،NHSفيمكنك تجد على نصيحة مفيدة من  NHSهنا.
إذا كنت
ً
س :ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها:
ج :يجب على الجميع أن يتابع االحتياطات املنشورة على نطاق واسع ليتجنب العدوى ،بما في ذلك النظافة الشخصية الجيدة وغسل
اليدين وعدم ملس العني واألنف والفم وايضا ً تجنب االتصال الوثيق مع الناس الذين هم ليسوا على ما يرام .هناك املزيد من
اإلرشادات على موقع ./nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
اعتبارا من  ٢٤مارس  ،٢٠٢٠نصح الجميع في اململكة املتحدة بالبقاء في البيت وأن ال يخرجوا خارج بيتهم اال في الحاالت
الضرورية فقط .هذا يعني تجنب جميع األماكن العامة مثل حدائق االلعاب واملسارح والسينمات .يجب وقف جميع السفر الغير
ضروري ايضا ً .عندما تخرج من البيت في الحاالت الضرورية يجب أن تبقى بعيدا عن اي شخص بمسافة  ٢متر عل االقل.
قال ال NHSإن تلك النصائح مهمة خاصة لالشخاص الذين يبلغون  ٧٠عاما واملرضى والحوامل.
اذا كنت شخصا ً بالغا ً وقد تم تحديدك على انك معرض لخطر سريري بسبب  ،COVID-19يجب عليك أن تتبع اإلرشادات الحماية
على موقع  NHSاإللكتروني.
اذا قام ثبت بأن طفلك معرض لخطر سريري بسبب  ،COVID-19تستطيع أن تقرأ اإلرشادات الخاصة من جوش على
 .gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-childrenيوفر هذا املوقع معلومات لتساعدك على حماية طفلك وعائلتك.

اذا اصيب طفلك او اي شخص آخر من عائلتك باعراض  ،COVID-19عليك ان تزور موقع  NHS 111االلكتروني لتحصل على
نصائح طبية ،والبقاء في البيت لجميع افراد العائلة ملدة  ١٤يوم وذلك على أن تخبر فريقك السريري.
س :هل يجب علية أن اتوقف عن تناول دوئي اذا كنت مصابا ً بفيروس كورونا؟
ج :ال .تناول دوئك مهما ً جدا ً وعدم تناوله سيجعل حالتك الصحية اسوء .يرجى استاشرة فريقك االختصاصي قبل اتاخذك اي قرار
فيما يتعلق بدواءك.

س :تم تأجيل أو الغاء موعد/قبول طفلي .أنا قلق من أن التأخير سيؤثر على صحته؟
كبيرا ،خاصة عندما ال نستطيع أن نعطيك موع ًدا جدي ًدا .تبقى صحة طفلك هي
ج :نعرف أن التأخير في العالج يمكن أن يسبب قل ًقا
ً
من أولوياتنا .تنظر فرقنا السريرية الى كل مريض على حدة ،ويقومون بتأجيل االجراءات الومواعد عندما يكون ذلك آمنًا فقط .نحن
نستمع بعناية إلى األطباء والحكومة حتى نتمكن من اتخاذ قرارات جيدة حول موعد بدء إعادة طفلك إلى املستشفى .لقد بدأنا
باستخدام مؤتمرات الفيديو في الكثير من املواعيد وهذا يعمل بشكل جيد .نحن ننظر في كيفية نشر هذا ملزيد من مرضانا  ،وخاصة
أولئك الذين يجب عليهم السفر ملسافات طويلة للوصول إلى جوش.

س :هل أن املوعد أو دخول املستشفى القادم لطفلي سيًلغى؟
ج :للتأكد من قدرتنا على تقديم رعاية عاجلة لألطفال من جميع أنحاء لندن ،نقوم اآلن بتأجيل جميع اإلجراءات واملواعيد ومواعيد
دخول املستشفى الغير الضرورية .سوف تحدد فرقنا السريرية أية اجراءات ومواعيد دخول املستشفى ومواعيد اخرى ستتأجل.
إذا احتجنا إلى تأجيل إجراء طفلك أو موعد دخوله الى املستشفى أو موعده ،فسنتصل بك مباشرةً .نتمنى أن تفهم أننا ال نتمكن من
إعطائك تفاصيل املوعد الجديد اآلن.

س :املوعد القادم لطفلي أو موافقة دخوله الى املستشفى مؤكدتان من قبلكم ،فهل يجب أن آتي إلى جوش أم ال؟
ج :اذا شعرت أنت او شعر طفلك بأعراض  COVID-19او تعتقد انكما كنتما على اتصال وثيق مع شخص مصاب ب-19
 ،COVIDيرجى االتصال بفريق طفلك االختصاصي للمساعدة قبل أن تأتي الى زيارة املستشفى .يرجى عدم زيارة طبيبك في
العيادة العامة ) .(GPيرجى البقاء في البيت وتجنب االتصال مع اآلخرين وعليك اإلتصال من خالل موقع  nhs.ukاأللكتروني او
رقم  NHS 111للحصول على نصيحة.
اذا كانت السالمة متوفرة كليا كما ذكرنا اعاله وقمت بزيارة جوش ،فسوف يسمح لشخص مصاحب ومقدم رعاية واحد لكل أسرة في
الدخول .يجب أن يكون مقدم الرعاية نفس الشخص خالل كل زيارة .لسوء الحظ ،ال يسمح لألشقاء بزيارة املستشفى .نحن نقدر
صعوبة هذه التدابير على جميع العائالت ولكن أولويتنا هي سالمة جميع املرضى والعوائل واملوظفني في جوش.
تحديد الزوار في املستشفى سيقلل بشكل كبير خطر انتشار الفيروس في املستشفى .يرجى استخدام مكاملات الهاتف والفيديو
الستمرار االتصال مع أفراد االسرة.
نحن نعلم بأن هناك بعض الحاالت التي تحتاج اكثر من مقدم رعاية واحد .بالنسبة لتلك العوائل فإن املمرضة املسؤولة في
اختصاصك السريري ستقوم بمناقشة احتياجات طفلك مباشرة .اذا كان لديك أي سؤال او اذا كنت قلقا على زيارتك القريبة الى
جوش ،يرجى االتصال بفريق  PALSعلي الهاتف التالي  7862 7829 020او على البريد االلكتروني.pals@gosh.nhs.uk :

س :ما هي اإلجراءات التي ستجرى عندما أصل إلى املستشفى؟
ج :عندما تصل الى احدا املداخل الرئيسية ،سنطلب منك اسم طفلك واسم وجناحه .يرجى املالحظة :سيسمح لبالغ واحد فقط
بدخول املستشفى .إن كان ذلك ممكنا ،فسوف يقودك احد فريق مرافقي جوش ) (GOSH Guidesالى جناحك او يعطيك
توجيهات.

اذا كان لديك شخص من عائلتك يرافقك بزيارة جوش ،يجب أن ينتظرك خارج املستشفى .يرجى التزامه بإرشادات املباعدة
االجتماعية وايضا ً ان يبعد عن اآلخرين في املنطقة  ٢متر.
يرجى ايضا ً مراجعة األسئلة املتكررة املتخصصة لدينا خالل موقع  .gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guidesيمكن أن
تجد النصائح املحددة لطفلك وما يمكن أن تتوقع عند زيارة الى جوش.
اذا كنت قادما ً مع طفلك وهو مريض داخلي ،سوف نقوم باختبار طفلك للتأكد من عدم وجود كوفيد ،١٩-حتى لو لم يكن لديه
أعراض .سوف نعرض عليك ايضا ً االختبار للتأكد من عدم وجود كوفيد ١٩-بصفتك أحد الوالدين أو مقدم الرعاية .عندما نقوم
باالختبار سوف نجمع القليل من املخاط من أنفك و/او حلقك باستخدام انبوب صغير او قطعة من القطن صغيرة .قد يكون ذلك غير
مريح ويجعلك تسعل أو تعطس .ستساعدنا هذه االجراءات لنحافظ على سالمتك قدر االمكان خالل بقائك في املستشفى أنت وطفلك
وكل شخص اخر في جوش .يمكنك الحصول على املزيد من التفاصيل تحت عنوان “ماذا عن االختبار”.

س :ما الذي ستفعلونه الجل املحافظة على سالمة زوار املستشفى؟
ج :نحن نتخذ اجراءات للحفاظ على سالمة الجميع في جوش قدر اإلمكان .سوف تالحظ ان هناك عدد قليل من موظفي املستشفى.
حيث امعنا التفكير بعناية فائقة حول عدد الناس الذين سنحتاجهم لنوفر عناية بشكل آمن ملرضانا، ،ايضا ً لتقليل عدد الناس داخل
املستشفى .نحن ايضا ً ننصح املوظفني واملرضى والعوائل باإللتزام بالتوجيهات الخاصة وذلك باالخذ باملسافة االجتماعية وغسل
اليدين حيثما أمكن.
سوف ايضا ً ترى العاملني وهم مرتدين انواع مختلفة من املعدات للحماية الشخصية ،بما في ذلك الكمامات واملآزر .يتدرب العاملون
تدريبا منتظما لتقليل خطر انتشار الفيروس في املستشفى ،وبما في ذلك متى يجب ارتداء الكمامات وانواع اخرى من املعدات
للحماية الشخصية وكيفية القيام بأنشطة التنظيف في جميع أنحاء املستشفى .ويستند هذا إلى أحدث التوجيهات الوطنية ملكافحة
عدوى .COVID-19
أثناء زيارتك الى جوش ،سوف يُعرض عليك أنت وطفلك كمامة الرتدائها أثناء زيارتكم .هذا من أجل حماية جميع املرضى والعائالت
واملوظفني ،وخاصة أولئك املعرضني لخطر متزايد بسبب كوفيد ،١٩-وملساعدة العائالت على الشعور باألمان أثناء زيارتهم الى
ٍ
كمامة ،فمن املهم ج ًدا أن تضعها تتخلص منها بشكل صحيح.سيتم تزويدك بـإرشادات حول كيفية
املستشفى .إذا كنت ترتدي
القيام بذلك عندما تزور جناحك ،ولكن إذا كنت غير متأكد أو لديك أي سؤال ،فيرجى التحدث إلى أحد أعضاء الفريق السريري.

س :وماذا عن االختبار الذي يجرى لالشخاص للتأكد من اصابتهم او خلوهم من الفيروس؟
ج :نحن نستمع بعناية الى التعليمات املحلية االخيرة حول اختبار كوفيد ،١٩-لنضمن الحفاظ على سالمة عائلتكم والعاملينا بقدر
االمكان .تماشيا ً مع أحدث النصائح  ،نقوم اآلن باختبار للتاكد من عدم وجود كوفيد ١٩-في جميع املرضى الذين يأتون إلى جوش
لإلقامة في العيادة الداخلية ،ايضا ً سنقدم فرصة لالختبار ملقدمي الرعاية املرافقني.
عندما نقوم باالختبار سوف نجمع القليل من املخاط من أنفك و/أو فمك باستخدام أنبوب صغير أو قطعة قطن .قد يكون األمر غير
مريح قليالً ويجعلك تسعل أو تعطس.
هذا يساعدنا لنضمن الحفاظ على سالمتك وسالمة طفلك والجميع في جوش بقدر االمكان .اذا كانت نتيجة اختبار كوفيد ١٩-لك او
لطفلك ايجابية ،نحن سنستمر بتأكد حصول طفلك على الرعاية والعالج التي يحتاج اليها.
اذا كان لديك اي سؤال او اهتمامات عن اختبار كوفيد ،١٩-يرجى االتصال بفريقك السريري.
 .لدينا اجراءت واضحة لعزل اي مريض فيما اذا كانت نتيجة اختباره إيجابية فورا ،مع االستمرار في تقديم رعاية الخبراء واتباع
إرشادات صارمة ملكافحة العدوى .اذا شعرت أنت او شعر طفلك بأعراض الفيروس قبل أن تأتون الى جوش ،يرجى عدم زيارتك
واالتصال بفريقك السريري للنصائج والدعم.

العاملون الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس اثناء العمل سوف يخرجون من االماكن السريرية فورا ً ألجل سالمة مرضاهم .بعد ذلك
سيختبرون للفيروس ومن ثم يتم اخراجهم من املستشفى في اسلم طريقة ممكنة.
بالنسبة ملوظفي املستشفى الرئيسيني الذين تم عزلهم في املنزل  ،لدينا عملية واضحة ج ًدا لتحديد متى وكيف يمكن لهم العودة إلى
العمل بأمان .هذا يتجاوز املبادئ التوجيهية الحكومية وهو مصمم للتأكد من عدم عودة أحد إلى العمل ما لم يتم استعادته بالكامل
وعدم تعريض اآلخرين للخطر.

س :كيف أحصل على أدوية طفلي؟
ج :لنقلل من خطر انتشار كوفيد ١٩-في املستشفى ،نحن نقوم بتحديد الزائرين القادمني الى املستشفى .نحن نقوم بترتيبات معينة
مع التسليم الخاص للبريد امللكي  .Royal Mail Special Deliveryسنتصل بك ملناقشة احتياجات طفلك وما يفضله.
دائما ،يرجى التأكد من حصولك على
نأمل أن يساعد ذلك في عدم تأثر توريد األدوية لطفلك في الوضع الحالي .كما هو الحال
ً
األدوية املنتظمة والطويلة األجل التي ستزودك ملدة اسبوعني على االقل .يرجى عدم القدوم إلى جوش الستالم أية أدوية .إذا كنت
مقيما ً حديثا ً في سكنك ُيرجى تزويدنا بعنوانك الجديد وبياناتك أيضا ً .إذا كان لديك أي استفسار حول دواء طفلك يرجى االتصال
باملمرضة السريرية الخاصة بك او زيارة املوقع اإللكتروني  /www.medicines.org.uk/emcكما يمكنك اإلتصل بـ
Medicine.Information@gosh.nhs.uk
يمكنك ً
أيضا استخدام موقع  MyGOSHعبر اإلنترنت لتبقى على االتصال مع فريق طفلك السريري ،و يمكنك مناقشة األدوية
الخاصة بهم  ،وعرض نتائج االختبار ،وتغيير املواعيد واملزيد.
س :قمت بزيارة املستشفى قريبا ً وعلمت بأن هناك حاالت مؤكدة لفيروس كورونا فما الذي يجب علية فعله؟
ج :ال يجب عليك فعل أي شيْ إال إذا شعرت بأنك لست على ما يرام .إذا كانت لديك أية أعراض يرجى البقاء في منزلك ملدة سبعة
أيام ومتابعة النصائح من ال NHSاالخيرة .إذا لم تتحسن حالتك الصحية إتصل بالـ  NHSعلى الرقم  111ألخذ النصيحة.

س :هل يمكننا أن نقود السيارة الى جوش؟ وماذا عن موقف السيارات؟
ج :لدينا ترتيبات مع العديد من املواقف الخاصة للسيارات املحلية إلعطائكم أسعار مخفضة .اقرأ املزيد عن موقف السيارات في
جوش هنا او قم باإلستفسار في مكتب االستقبال )املفتوح طول الوقت كل يوم( عندما تصل الى املستشفى.
ال يجب عليك دفع رسم االزدحام او اية رسوم اخرى في مركز لندن ،ألن  TFLقام بتعليقهن ملدة مؤقتة.

س :اغلقت الكثير من املقاهي واالسواق .كيف سنحصل على الطعام؟
ج :لنتأكد من توفير الطعام الساخن والبارد طول الوقت ،قام مطعمنا الذي يسمى بالالجون بتمديد ساعات العمل ،حيث سيفتح
املطعم في ساعة  7:30amصباحا ً الى ساعة  11pmمن يوم االثنني الى يوم الجمعة ومن  8amصباحا ً الى  11pmفي عطلة
نهاية االسبوع.
ستوجد اكالت رئيسية متنوعة يمكنك االختيار منها بما فيها اختيارات حالل ونباتية .هناك ايضا ً وجبات خفيفة وفواكه طازجة
وحلويات لذيذة.

س :ما هي اإلجراءات املتخذة لحماية املوظفني العاملني في جوش؟
ج :يعد دعم موظفينا الرائعني أولوية رئيسية لـجوش .نحن نتبع النصائح املعطاة من قبل الصحة العامة في إنجلترا ،بما في ذلك أي
تغييرات على توصيات معدات الحماية الشخصية.
املوظفون العاملون مستمرون باستالم كل ما هو جديد من الصحة العامة .بالنسبة للموظفني الذين ال يعملون بشكل مباشر مع
ب منهم أن يعملوا من منازلهم.
األطفال املرضى وعوائلهم ،طُلِ َ

نريد أن نتأكد من شعور موظفينا باألمان والقيمة واالهتمام والقدرة حتى يطلبون املساعدة إذا كانوا بحاجة إليها .وهذا يشمل تقديم
الدعم مثل توقير اإلقامة بالقرب من املستشفى وتوفير الطعام ،باإلضافة إلى الخدمات املجانية لدعم الصحة العقلية والرفاهية.
قد تشاهدون بعض موظفينا يرتدون الكمامات الواقية في املستشفى .نريد أن نأكد لكم بأن جميع موظفينا يتبعون االرشادات
الصارمة التي تخبرهم عن متى يلبسوا الكمامات.

س :هل سيظل فريق اللعب هنا لدعم طفلي أثناء موعدنا أو إجرائنا أو قبولنا؟
ج :اللعب هو جزء رئيسي من الدعم الذي يقدمه جوش للمرضى ،وسوف يستمر فريق اللعب بالعمل مع املرضى في املستشفى مع
مراعاة اتباع جميع إرشادات مكافحة العدوى املوجودة .بما في ذلك ،اتخاذنا قرار بإغالق غرف اللعب في االجنحة ولكن هناك
مجموعة متنوعة من الطرق التي ال يزال بإمكان املرضى الوصول إلى خدمات اللعب.
أعد فريق اللعب اكياسا لألنشطة محتوية على صناعات يدوية وهي مغلقة بشكل آمن ومختومة للمرضى وملقدم الرعاية لتستعمل في
غرفهم .اللعب الخاص لدعم واشغال االطفال متوفر حيث ان هناك مجموعة من األلعاب الحسية املهدئة.
إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية الوصول إلى دعم فريق اللعب لدينا ،يرجى التحقق من الالفتة املوجودة على باب غرفة اللعب في
الجناح  ،أو التحدث مع اختصاصي اللعب في الجناح الخاص بك ،أو يمكنك ان تسأل املمرضة املسؤولة .يمكنك أن توجد املوارد
عبر اإلنترنت للعائالت ،بما في ذلك األنشطة التي أوصى بها فريق اللعب خالل gosh.nhs.uk/news/coronavirus-
.covid-19-information-hub/covid-19-resources-families
س :هل مدرسة جوش مفتوحة؟
ج :تماشيا ً مع توجيهات الحكومة  ،لن يكون هناك تعليم في غرفنا املدرسية أو في األجنحة حتى إشعار آخر .وهذا يشمل جوش
ومستشفى الكلية الجامعية ).(UCL
فرق التدريس لدينا تشكرك لصبرك وتفهمك في هذا الوقت العصيب .سيستمر تواصلهم معك وسيقدمون الدعم واالستشارات
التعليمية عن طريق االنترنت حيثما أمكنهم ذلك.
هناك طرق عديدة حتى يواصل طفلك تعلمه .يمكنك ان تجد اإلرشادات والتوصيات على موقعنا .gosh.nhs.uk/goshschool

س :استلمت رسالة تذكر بأن طفلي في حالة سريرية عالية الخطورة خالل جائحة كوفيد .١٩-ماذا يجب علية
فعله؟
ج :ال NHSارسل هذه الرسائل لكل شخص يعتبر متعرض للخطر السريري جدا ً او في حالة سريرية عالية الخطورة لكوفيد.١٩-
يجب عليك اتباع النصائح املذكورة في هذه الرسائل بعناية :ابقى في البيت في جميع االوقات وتجنب االتصال وجه لوجه ملدة ال تقل
عن  ١٢اسبوع .وهذا يعرف بالوقاية.
نحن نقدر بأن هذه النصيحة ممكن أن تسبب لك القلق ،لذا نحن قمنا بوضع بعض االرشادات الخاصة لتوضيح ماذا يعني هذا
لطفلك وعائلتك .سوف نرسل هذا لك ،مع االرشادات من فريق االختصاصي ،ويمكنك أن تحصل على هذه االرشادات عبر االنترنت
في اسفل هذه الصفحة.
اذا كنت شخصا ً بالغا ً واستلمت وقاية ال NHSيمكنك أن تحصل على النصيحة من ال NHSهنا.

س :طفلي لم يستلم رسالة من ال NHSواعتقد انهم يجب أن يفعلوا ذلك .ماذا يجب علية فعله؟
ج :يرجى أن تنظر الى قائمة مجموعة االشخاص املتعرضة للخطر واملوجودة في ورقة املعلومات الصادرة من ال ،NHSوالتي تذكر
من هم االشخاص الذين سيستلمون الرسائل.

األطباء ايضا ً استلموا الرسائل من ال NHSالتي تذكر مجموعة االشخاص الذين يجب أن يتبعوا ارشادات الوقاية .االطباء،
بضمنهم اؤلئك العاملني في جوش ،سوف ينظرون الى قوائم املرضة ويقومون باضافة اي شخص يعتقدون انه يجب أن يكون في
قائمة الوقاية.
يمكنك ايضا ً أن تنظر الى االرشادات الخاصة للنصيحة لطفلك من فريقه السريري ،في اسفل هذه الصفحة.
اذا كنت قلقا ً على طفلك وال تعرف فيما اذا كان يجب ان يخضع الى الوقاية ،رجاء اتصل بفريقك السريري.

س :ماذا يجب علية فعله اذا اصبح طفلي ليس على ما يرام السباب ال تتعلق بكوفيد١٩-؟
ً
ج :اذا كانت هناك تغييرات في حالة طفلك املرضية ،يرجى االتصال يفريق جوش الذي يقوم برعاية طفلك كما تفعل عادة .الطريقة
السهلة واآلمنة لفعل ذلك هو من خالل موقع  .MYGOSHنحن نعمل ما في وسعنا لنجيب على استفساراتكم بسرعة ،لكن من
املمكن أن يأخذ هذا وقتا ً اطول من املعتاد في بعض الحاالت.
يمكنك ايضا ً لالتصال ب NHS 111او زيارة املوقع االلكتروني  nhs.uk.111الخذ النصائح الطبية  24ساعة في اليوم .على اية
حال ،اذا كنت قلقا ً جدا ً على طفلك او كانت حياته في خطر ،يجب ان تتصل دائما ً ب 999او يمكنك الذهاب الى القسم االسعاف
والحوادث املحلي او الى مركز رعاية الطواريء.
الكلية امللكية لطب األطفال وصحة الطفل ) (RCPCHانتجت الفتة مساعدة الهالي املرضى واملراعني لهم ،الذين قد يكونوا قلقني او
غير متأكدين فيما يجب عليهم فعله اذا كان طفلهم بصحة غير جيدة او مصابا ً خالل جائحة كوفيد .١٩-من املهم اتباع نصائح
الحكومة بالبقاء في البيت لكن تذكر بأن ال NHS 111والعيادات الطبية واملستشفيات مستمرة في تقديم الرعاية اآلمنة فيما اذا
احتاجة عائلتك لذلك .يرجى االنتباه بأن الفتة ال RCPCHتعطي نصيحة عامة لكل األطفال وال تاخذ بنظر االعتبار الحالة الخاصة
لطفلك او خطة الرعاية والصحة الشخصية لطفلك .اذا كان لديك اي استفسار ،يرجى اخذ النصيحة من فريق جوش الذي يقوم
برعاية طفلك.
للمزيد من املعلومات والدعم واملعلومات من  NHSيرجى زيارة موقع  NHSااللكتروني.
تتوفر معلومات لألطفال على موقع .BBC Newsround

