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اآلباء واألمهات األعزاء:

ونظرا للوضع الحالي جراء جائحة
سيبدأ طفلكم حضور الحصص الدراسية في المدرسة مجددًا بد ًءا من يوم  4مايو  2020أو  11مايو ،2020
ً
فيروس كورونا ستتم العودة إلى المدرسة في ظل اتخاذ تدابير استثنائية لضمان النظافة الصحية والوقاية من العدوى بالتنسيق مع القطاع الصحي
ومديريات الصحة ،مثل تطبيق شرط التباعد بين األفراد بمسافة ال تقل عن  2م وااللتزام بارتداء كمامات لتغطية األنف والفم (أي كمامات من القماش)
خارج الفصول الدراسية في الحرم المدرسي بالكامل ،كما يمكن بالطبع ارتداء هذه الكمامات طوعًا أثناء حضور الحصص الدراسية داخل الفصل.

مع ذلك فإن التالميذ والتلميذات الذين يُخشى عليهم من تبعات مرضية خطيرة حال تعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا يمكن إعفاؤهم من الحضور
للمدرسة؛ فإذا كنتم ترغبون في ذلك يجب عليكم إبالغ المدرسة وتقديم شهادة طبية تثبت ذلك.

هناك أمراض أساسية تُنبئ بخطورة التعرض لتبعات جسيمة في حالة اإلصابة بالفيروس؛ نذكر منها على وجه الخصوص:

-

أمراض القلب واألوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء شريان القلب التاجي أو في حالة اإلصابة قبل ذلك بنوبة
قلبية
داء السكري (غير المنضبط)
أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو (غير المنضبط) أو التهاب مزمن في الشعب الهوائية أو مرض االنسداد
الرئوي المزمن
أمراض الكبد المزمنة مثل االلتهاب الكبدي أو تليف الكبد
أمراض الكلى التي تؤدي إلى حدوث اختالل في وظائفها أو تتطلب غسيل كلوي
األمراض السرطانية

كما أن وجود جهاز مناعي ضعيف أو ُمثبط يمكن أن يزيد من المخاطر ،ونذكر من ذلك على وجه الخصوص:

 نقص المناعة األولي بسبب أمراض معينة مثل التصلب المتعدد أو األمراض الروماتيزمية بسبب تناول العقاقير مثل األدوية التي تؤدي إلى اضطراب وظيفة الجهاز المناعي مثل الكورتيزونً
فضال عن ذلك يمكن إعفاء طفلكم من حضور الحصص الدراسية في المدرسة إذا كان أحد أفراد أسرتكم معرضًا لتبعات جسيمة في حالة اإلصابة
بكورونا ،وفي هذه الحالة أيضًا يجب إثبات ضرورة عدم الحضور من خالل تقديم شهادة طبية.
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