تم آخر تحديث لنشرة المعلومات هذه
يوم  14يناير 2021

Coronavirus (COVID-19): information on shielding
for children, young people and families

فيروس كورونا (كوفيد :)19-معلومات عن الحماية الصارمة لألطفال
والشبان والعائالت
مع معرفة المزيد عن فيروس كورونا وإخضاعنا إلغالق وطني آخر ،تتغير اإلرشادات حول من ينبغي عليهم اتخاذ
خطوات إضافية لحماية أنفسهم ونوعية هذه الخطوات .الغالبية العظمى من األطفال والشباب ،حتى أولئك الذين يعانون
من أمراض كامنة ،ال تحتاج رسميا إلى الخضوع "للحماية الصارمة" كتلك المطلوبة من البالغين المعرضين للخطر
البالغ سريريا .قد تتلقى رسالة إلكترونية أو رسالة عبر البريد من الحكومة و/أو مستشفى غريت أورموند ستريت
(غوش) إلعالمك بأن طفلك يحتاج إلى بدء أو وقف "الحماية الصارمة " .نعلم أن هذا يمكن أن يسبب قدرا كبيرا من
القلق ،لذلك وضعنا بعض النصائح من مستشفى غريت أورموند ستريت لتوضيح ما يعنيه ذلك لطفلك ولعائلتك.
على الرغم من أن كوفيد 19-يؤثر على األطفال ،إال أن
عددا ا
قليًل جداا منهم يصاب باألعراض الصارمة ،حتى إذا
كانوا يعانون من أمراض كامنة ،بما في ذلك ضعف الجهاز
المناعي .هذا ال يعني أننا ال ينبغي أن نحمي أطفالنا ،لكن
يمكننا تكييف الحماية الصارمة الخاصة بالمرضى البالغين،
فحيث تكون مناسبة ومريحة للطفل..
تعلمنا أيضا المزيد عن تأثير الحماية الصارمة على المدى
الطويل على صحة األطفال والشباب البدنية والعقلية .من
المهم جدا أن نوازن بين حمايتهم من كوفيد 19-وبين
سًلمتهم العامة ورفاههم.
وكخبراء في مجال صحة األطفال على المستوى الوطني،
راجعت "الكلية الملكية لطب األطفال وصحة الطفل"
Royal College of Paediatrics and Child Health

أخر اإلرشادات الحكومية الخاصة بالحماية الصارمة،
وقامت بتحديت قائمة األطفال والشباب الذين ينبغي
اعتبارهم "معرضين للخطر الشديد سريريا ا " عند اإلصابة
بـ كوفيد ،19-وبالتالي ينبغي عليهم الخضوع "للحماية"
أثناء هذا اإلغًلق األخير .سيقوم الفريق السريري القائم
على رعاية طفلك باالتصال بك إذا كان طفلك بحاجة
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إلى الحماية الصارمة .عدد قليل فقط من األطفال بحاجة
إلى الحماية في هذا اإلغًلق ،ألننا نتعلم المزيد عن
الفيروس وكيف يؤثر على األطفال والشباب .
في مستشفى غوش ،ننظر بعناية إلرشادات "الكلية الملكية
لطب األطفال وصحة الطفل" وتوجيهات والحكومة ،ونقوم
بمراجعة قوائم المرضى الذين ينصحون بالخضوع
للحماية ،وتقديم المشورة لمجموعات محددة من المرضى.

كيف يمكنني حماية طفلي؟
األطفال يعون القلق ويفهمون هموم الكبار .هذا وقت مقلق
ومرهق للجميع ،وقد يكون طفلك بحاجة خاصة إلى الراحة
والرعاية واالهتمام بسبب هذا .األطفال بحاجة إلى رعاية
أسرهم؛ وهذا يعني أن هناك أشياء إضافية للخذ باإلعتبار
عندما يكونون معزولين عن اآلخرين.
ننصحك بوضع تدابير ممكنة وآمنة لطفلك ولعائلتك؛ وقد
وضعنا بعض النصائح أدناه لدعمكم مع اتباع المبادئ
التوجيهية الحكومية للحفاظ على سًلمة طفلك ،كذلك
لرعايته بالصورة المناسبة ولضمان سعادته ورفاهه عندما
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لتجنب العدوى ،بما في ذلك التباعد االجتماعي ،الحفاظ
على نظافة اليدين بشكل جيد وتجنب لمس العيون واألنوف
واألفواه.

يكون منزعجا أو مغموما .يجب أن تقرأ هذا جنبا إلى
جنب مع أحدث توجيهات الحكومة بشأن الحماية الصارمة
هنا:
Government guidance on shielding

إذا تم نصح طفلك بـالخضوع لـ "الحماية الصارمة" فإليك
بعض التوصيات حول كيفية تحقيق ذلك:














ننصح بأن يبقى طفلك وكل شخص آخر في منزلك في
المنزل قدر اإلمكان .األشخاص الوحيدون الذين يجب
أن يدخلوا منزلك هم مقدمو الرعاية األساسيون الذين
يدعمون طفلك.
إعتمادا على المكان الذي تعيش فيه والمشورة من
الفريق السريري القائم على رعاية طفلك ،قد يستطيع
طفلك قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق إذا رغب في
ذلك ،مع ضرورة التقيد بأدنى حد ممكن من الوقت .إذا
خرج طفلك ،فمن المهم جدا أن يقضي الوقت مع أفراد
من األسره فقط وأن يحاول البقاء على مسافة مترين من
الجميع.
يمكن لآلخرين من أعضاء األسرة الذهاب إلى المدرسة
أو العمل فقط إذا كان من الممكن التقيد بالتباعد
اإلجتماعي الصارم.
إذا كان على األشخاص اآلخرين في أسرتك القيام
برحًلت منتظمة خارج البيت ،مثل الذهاب إلى العمل،
فاتصل بفريقك السريري للحصول على المشورة.
حاول أن تحد من مشاركة اللعب وغيرها من المواد
بين طفلك الخاضع للحماية واألطفال اآلخرين .إذا لم
يكن ذلك ممكنا ،تأكد من أن كل من يستخدم هذه اللعب
يغسل يديه جيدا قبل أن يمسكها ،وحيثما أمكن ،استخدم
مناديل معقمة ومضادة للبكتيريا لتنظيف اللعب فيما بين
االستخدام.
نوصي أيضاا بحمام منفصل لألطفال ،على أن يستحم
طفلك الخاضع للحماية أوالا ،وعدم المشاركة بالمناشف
والفوط.
من األهمية بمكان أن يستمر الخاضعون لـ "الحماية
الصارمة" اتباع االحتياطات المنشورة على نطاق واسع
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إذا ظهرت األعراض على أحد أفراد األسرة


من المستحسن أن يرافق الطفل القائم على الرعاية الذي
يتمتع بصحة جيدة وال يعاني من أعراض (كوفيد – .)19
وينبغي انفصاله عن باقي أفراد األسرة ،إن أمكن .اتصل
بالفريق السريري القائم على رعاية طفلك للحصول على
المشورة.

نصائح من فريقك الطبي المتخصص
من المهم أن تتذكر أية نصائح غير متعلقة بـكوفيد 19-قدمها لك
فريقك المتخصص من أجل صحة طفلك العامة .يجب
االستمرار في متابعة هذه النصائح في جميع األوقات .يمكنك
الوصول إلى إرشاداتنا المتخصصة هنا .specialty guidance
من المهم أال توقف أي دواء دون مناقشة هذا األمر أوالا مع
فريقك المتخصص .إذا أصبح طفلك متوعكاا ،وكنت عادة
تذهب إلى المستشفى المحلي ،فيرجى االتصال بذلك المستشفى.
إذا لم يتمكنوا من تقديم المتابعة المعتادة ،فيرجى االتصال
بفريقك في مستشفى غوش.
إذا كنت قلقا ا جدا ا بشأن طفلك أو كنت تشعر بأن حياته معرضة
للخطر ،يرجى االتصال برقم  999أو اصطحابه إلى قسم
الحوادث والطوارئ في أقرب مستشفى أو إلى مركز للرعاية
الطارئة كما تفعل عادة .هذه األماكن آمنة ومفتوحة لجميع
األطفال المحتاجين إلى الرعاية.
إذا تغيرت أية نصيحة من هذه النصائح ،فسنقوم بتحديث هذه
المعلومات .نوصيك أيضا ا مراجعة صفحة األسئلة الشائعة التي
يتم تحديثها بانتظام على الموقع اإللكتروني:
gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ
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نحن هنا لمساعدتكم
إننا ندرك أن بعض األسر قد تجد صعوبة في الخضوغ للحماية الصارمة .لدى مستشفى غوش عدد من خدمات الدعم
المتاحة لألسر لمساعدتك على التأقلم واتباع اإلرشادات .باإلضافة إلى التحدث مع الفريق السريري القائم على رعاية
طفلك ،يرجى االتصال بفريق "خدمة اإلرشاد والتنسيق مع المرضى -بالز" على الهاتف 020 7829 7862 :أو عبر
البريد اإللكتروني  pals@gosh.nhs.ukللحصول على الدعم والمشورة السريين.

مصادر أخرى للمعلومات والدعم
صفحة فيروس كورونا (كوفيد)19-في غوش:
www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub
الموقع اإللكتروني لـ "الكلية الملكية لطب األطفال وصحة الطفل" )(RCPCH

www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers
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