وزارة الدولة البافارﯾة
ل سرة والعمل والشؤون ا جتماعﯾة
مﯾونﯾخ 11 ،مارس/آذار 2021

فﯾروس كورونا )] SARS-CoV-2فﯾروس كورونا  2المسبب لمت زمة ا لتﮭاب الرئوي الحاد
الوخﯾم[(
معلومات ل باء وا مﮭات
التعامل مع

– ضرورة إجراء اختبار كورونا

المقدمة الواجب الوفاء بﮭا من أجل فتح منشآت رعاﯾة ا طفال أثناء النﮭار وجﮭات رعاﯾة ا طفال
أثناء النﮭار تتمثل ،وكما كان علﯾﮫ الحال بالفعل حتى ا ن ،في مراعاة ا لتزام باشتراطات نظافة
صحﯾة صارمة ،وذلك لكي ﯾتم التمكن من التوصل إلى تشغﯾل آمن أﯾضا أثناء الجائحة .وھذا ما ﯾحمي
المستخدمﯾن وا طفال الجاري رعاﯾتﮭم بنفس القدر .في ا سابﯾع الماضﯾة انتشرت س لة الفﯾروس
المتحورة البرﯾطانﯾة  B 1.1.7بصورة متزاﯾدة أﯾضا في ألمانﯾا وفي بافارﯾا .س لة الفﯾروس المتحورة
ھذه تعتبر أشد من حﯾث العدوى وأسرع من حﯾث التفشي .وفي نفس الوقت ،فإن أعداد إصابات
العدوى ،التي تتسبب في المعتاد في إصابات مرضﯾة لدى ا طفال في ھذا الوقت من السنة ،قد
تراجعت بشدة.

بناء على ذلك ،ووفقا لتقدﯾر الﮭﯾئة الطبﯾة المعنﯾة بتقدﯾم المشورة لحكومة الدولة في فﯾما ﯾتعلق ب
النقطة ،ﯾكون من الضروري أن تتم م ءمة القواعد التنظﯾمﯾة الخاصة باختبارات كورونا ارتباطا
با صابات المرضﯾة ،وأن ﯾتم في المستقبل مطالبة ا طفال والمستخدمﯾن المصابﯾن بالمرض أو
المتعافﯾن من المرض بتقدﯾم نتﯾجة اختبار سلبﯾة بشأن الكشف عن ] SARS-CoV-2فﯾروس كورونا
 2المسبب لمت زمة ا لتﮭاب الرئوي الحاد الوخﯾم[ )اختبار ] PCRتفاعل البولﯾمراز المتسلسل[ أو
اختبار ] PoC-Antigenمولد الضد في نقطة الرعاﯾة السرﯾرﯾة[( .من جانب الرابطة دولة بافارﯾا
لرابطة أطباء ا طفال والناشئﯾن ومن جانب الرابطة الرئﯾسﯾة البافارﯾة طباء ا سرة ،واللتان كانتا
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مشاركتﯾن في تقدﯾم المشورة بشأن ضرورة إجراء ا ختبار ،تم التأكﯾد لنا على أنﮫ توجد لﮭذا الغرض
قدرات اختبار كافﯾة في العﯾادات.
لﮭذا السبب وبعد التنسﯾق مع وزارة الدولة البافارﯾة للصحة والرعاﯾة وكذلك مع مكتب الدولة للصحة
وس مة المواد الغذائﯾة ﯾتم اعتبارا من تارﯾخ  15مارس/آذار  2021من الواجب التطبﯾق إلزامﯾا أن
ا طفال الذﯾن لدﯾﮭم أعراض إصابة مرضﯾة حادة وقابلة للنقل بالعدو
نتﯾجة اختبار سلبﯾة قبل أن ﯾسمح لﮭم بالتردد من جدﯾد على منشآت رعاﯾة ا طفال أثناء النﮭار /
جﮭات رعاﯾة ا طفال أثناء النﮭار.
⮘

ا طفال والمستخدمون الذﯾن ﯾكون لدﯾﮭم رشح ]زكام[ أو سعال ﯾعود سببﮭا إلى مرض
حساسﯾة ،أو انسداد تنفس من ا نف )بدون حمى( ،أو سعال متفرق من حﯾن خر ،أو
احتقان في الحلق أو
دّ
تقرﯾر طبي مناسب في ھذا الصدد دارات المنشآت المعنﯾة.

⮘

عند وجود أعراض خفﯾفة طرأت حدﯾثا وغﯾر متفاقمة لنزلة برد و/أو صابة مرضﯾة
تنفسﯾة )مثل رشح ]زكام[ وسعال ،ولكن بدون حمى( ،فإن التردد على منشأة رعاﯾة
ا طفال

ﯾكون ممكنا إ

عند تقدﯾم نتﯾجة اختبار سلبﯾة بشأن الكشف عن SARS-

] CoV-2فﯾروس كورونا  2المسبب لمت زمة ا لتﮭاب الرئوي الحاد الوخﯾم[ )اختبار
] PCRتفاعل البولﯾمراز المتسلسل[ أو اختبار PoC-Antigen

الرعاﯾة السرﯾرﯾة[(.
⮘

ا طفال المرضى وفي حالة عامة منخفضة المستوى مع حمى ،سعال ،ضﯾق نفس،
عسر تنفس ،فقدان حاسة التذوق وحاسة الشم ،آ م في الحلق أو ا ذنﯾن ،رشح ]زكام[،
آ م في ا طراف ،آ م بطن شدﯾدة ،تقﯾؤ أو إسﮭال

ﯾسمح لﮭم بالتردد على منشآت

رعاﯾة ا طفال .السماح من جدﯾد بالتردد على منشأة رعاﯾة ا طفال

ﯾكون ممكنا مرة

أخرى إ عندما ﯾكون الطفل قد أصبح من جدﯾد في حالة عامة جﯾدة )باستثناء أعراض
خفﯾفة لنزلة برد و/أو صابة مرضﯾة تنفسﯾة( .ع وة على ذلك ﯾكون من الضروري
تقدﯾم نتﯾجة اختبار سلبﯾة بشأن الكشف عن ] SARS-CoV-2فﯾروس كورونا  2المسبب
لمت زمة ا لتﮭاب الرئوي الحاد الوخﯾم[ )اختبار ] PCRتفاعل البولﯾمراز المتسلسل[ أو
اختبار ] PoC-Antigenمولد الضد في نقطة الرعاﯾة السرﯾرﯾة[(.

⮘
الضروري ا نتظار لحﯾن أن تكون ا عراض المرضﯾة قد انحسرت.

بموجب ا ختبار المجرى في بداﯾة ا صابة المرضﯾة من الممكن أن ﯾتم بالفعل القطع باستبعاد وجود
عدوى ] SARS-CoV-2فﯾروس كورونا  2المسبب لمت زمة ا لتﮭاب الرئوي الحاد الوخﯾم[ بصورة
آمنة كافﯾة .إ أن تقدﯾم اختبار سرﯾع مجرى ذاتﯾا )اختبار
ﯾكون على خ ف ذلك غﯾر كافﯾا كمستند إثبات.

في حالة ما إذا ساءت الحالة العامة للطفل أثناء التردد على المنشأة ،عندئذ فإننا نتقدم لكم برجاء أن
تقوموا في أسرع وقت ممكن بأخذ طفلكم من منشأة رعاﯾة ا طفال أثناء النﮭار .ﯾمكنكم أن تقوموا بعد
ء النﮭار مرة أخرى عندما تكون ا عراض قد
انحسرت ،وعلى وجﮫ الخصوص عند عدم وجود حمى ،وعندما ﯾتم نتﯾجة اختبار سلبﯾة بشأن الكشف
عن ] SARS-CoV-2فﯾروس كورونا  2المسبب لمت زمة ا لتﮭاب الرئوي الحاد الوخﯾم[ )اختبار
] PCRتفاعل البولﯾمراز المتسلسل[ أو اختبار ] PoC-Antigenمولد الضد في نقطة الرعاﯾة
السرﯾرﯾة[(.

ونود أن نلفت نظركم مرة أخرى إلى أن البرلمان ا تحادي ]بوندستاغ[ ومجلس الو ﯾات ا تحادي
]بوندسرات[ قد قاما بالفعل في ﯾناﯾر/كانون الثاني  2021بالتقرﯾر بمضاعفة عدد أﯾام إجازة ا طفال
المرضﯾة لكل واحد من الوالدﯾن ولكل طفل من عشرة أﯾام إلى  20ﯾوم )لكل واحد من القائمﯾن
بمسؤولﯾة التربﯾة بمفردھم إلى  40ﯾوم ( .طلبات الحصول على معونة إجازة ا طفال المرضﯾة ﯾتم
في مثل ھذه الحا ت تقدﯾمﮭا من قبل الوالدﯾن إلى صندوق التأمﯾن الصحي القانوني المختص .ا سئلة
التي ﯾتكرر طرحﮭا وكذلك ا جابات المتعلقة بأﯾام إجازة ا طفال المرضﯾة والمتعلقة بمعونة إجازة
ا طفال المرضﯾة تجدونﮭا على موقع ] Homepage des Bundesfamilienministeriumsموقع
لوزارة ا تحادﯾة لشؤون ا سرة[

فض عن ذلك فإننا نود أن نلفت نظركم إلى إمكانﯾة المطالبة باستحقاق تعوﯾض حسب المادة  56فقرة
 -1أ من قانون الوقاﯾة من ومكافحة ا مراض المنقولة بالعدوى لدى البشر .تجدون معلومات أكثر
تفصﯾ في ھذا الشأن ] hierھنا[.

ونحن على إدراك تام بأنكم في ا شﮭر الماضﯾة كنتم بوصفكم أمﮭات وآباء قد طلب منكم الكثﯾر
وتحملتم أعباء كبﯾرة بصورة خاصة .إ أن القواعد التنظﯾمﯾة السارﯾة المفعول اعتبارا من تارﯾخ 15
مارس/آذار  2021تكون ضرورﯾة حتما من أجل حماﯾة المستخدمﯾن في مجال رعاﯾة ا طفال أثناء
النﮭار وأطفالكم وأﯾضا حماﯾتكم أنتم أنفسكم .مكافحة الجائحة

ﯾمكن النجاح فﯾﮭا إ بالتضافر والعمل

المشترك ،وھذا ما ﯾحملنا على أن نعرب لكم ا ن بالفعل عن أننا نود التقدم لكم بجزﯾل الشكر على ما

مع أطﯾب التحﯾات
القسم التخصصي  -V3رعاﯾة ا طفال أثناء النﮭار

