
 

 فحص كورونا            هل يمكنني الذهاب إلى المدرسة؟
ك للمدرسة قبل ذهاب هذه األربعة أسئلةاجب عن   

   

 هل لديك شكاوي تتفق مع فيروس كورونا؟ . .1
باألنف ، سعال ، عطس ، فقدان حاسة الشم / التذوق ، ضيق في الصدر ،   سيالن

اع حرارة ارتف  

 
 
 
 نعم    

زل ابقى في المن  
 .GGD اطلب اختباًرا في
انتظار النتائج عليك البقاء في المنزل أثناء  <  

 هل يظهر االختبار أنك مصاب بالكورونا؟  •

2نتيجة االختبار سلبية؟ انتقل إلى السؤال  •  

 هل تعاني من حمى و / أو ضيق في التنفس؟   <

في المنزل أيًضا   سكنعندها يبقى شركاء ال  
 
 ل                                 
 

 
 
 نعم     

 

 ابقى في المنزل   هل لديك شريك سكن مصاب بكورونا؟ . .2
خ د خ  إذا تطورت عليك شكاوى: احصل على االختبار في    

 
 ل                                  
 

  

 هل لديك رفيق سكن لديه شكاوى جدية تتفق مع كورونا؟ . .3
 مثل الحمى أو ضيق التنفس 

 
 نعم     
 

 ابقى في المنزل 
خ خ د  يجب على شريك السكن إجراء اإلختبار في  <   
بمجرد ظهور شكوى: اختبر نفسك في خ خ د. يبقى جميع شركاء السكن في المنزل   <

 حتى يتم معرفة نتيجة اختبار زميل السكن المريض 
 
 ل                                 
 

  

 هل كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بكورونا؟ . .4
 متر  1.5دقيقة في نطاق   15بحد أدنى 

 نعم     
 

نزل ح: ابقى في المصال خ خ د تن  
خ خ د إذا تطورت عليك شكاوى: احصل على االختبار في    

 
 ل                                 

  

 

ة!أهال بك في المدرس   
 

 

 

 ادرس من المنزل 

 لغ والديك / األوصياء عليك في يب  •

magister   أنك تتابع التعليم عبر

 (TO) اإلنترنت

يمكنك العثور على قواعد الحجر   •

 الصحي المنزلي على موقع
rijksoverheid.nl   

أيام * مرحبًا بك في   10بعد  •

 المدرسة مرة أخرى 

 ماذا تفعل في حالة العدوى؟ 

إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا ، فيجب  

أيًضا عزل زمالئك في الغرفة / أفراد  

هات  أسرتك في المنزل ، وكذلك ج

تعليمات   GGDاالتصال المقربة. يعطي  

 حول هذا مع نتيجة االختبار. 

قواعد الحكومة الوطنية تتغير    *

 م بانتظا

 تحقق دائما 

rijksoverheid.nl  و RIVM.nl 


