نشرة استعالمات ألولياء األمور
تم تحديثه بتاريخ 2020/11/30

تنظيم التربية المبكرة والتعليم التمهيدي لمدينة كايآني ( )Kajaaniابتدا ًء من 2020/11/30
لقد تطور الوضع المتعلق بالوباء العالمي كورونا في كاينوو ( )Kainuuليصبح في مرحلة االنتشار المتسارع
عندما يعرف ولي األمر بأن الطفل لديه أعراض ت ُناسب اإلصابة بفيروس كورونا ،فال يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو إلى
التربية المبكرة .يتوجب أخذ الطفل إلى االختبار ،إذا كان لديه وفقا ً لتقييم ولي االمر أو الشخص مهني الرعاية الصحية أعراض تُناسب
اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا.
من المهم جدا ً أخذ الطفل الذي تظهر عليه أعراض حتى لو كانت بسيطة إلى االختبار بدون تأخير ،إذا تعرض هو أو أحد أفراد العائلة
إلى شخص تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا أو إذا سافر إلى الخارج خالل فترة  14يو ًما السابقة.
•

من الممكن متابعة األعراض البسيطة للطفل الذي دون سن المدرسة في البيت لمدة يومين بدون اختبار .تكون أعراض الطفل
بسيطة إذا كان نشي ً
طا وقادرا ً على اللعب ،حتى لو كان ُمصابًا بالزكام أو بارتفاع درجة الحرارة .ليس بإمكان الطفل على كل
حال إذا كانت تظهر عليه األعراض أن يذهب إلى التربية ال ُمب ّكرة .إذا زالت األعراض تماما ً أثناء المتابعة ،فال حاجة للذهاب
إلى االختبار ،وإنما من الممكن العودة إلى التربية ال ُمب ّكرة بعد يوم واحد على األقل بدون أعراض .إذا استمرت األعراض ،فمن
الجيد استيضاح ما إذا كان سببها هو اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا.

•

إذا كان الطف ل لديه التهاب في األنف بسبب الحساسية أو يعطس مرات منفصلة وإذا كان يبدأ حدوث السيالن من االنف عند
ذهابه إلى الخارج ولكن تنتهي األعراض في االماكن الداخلية فإنه بإمكان الطفل الذهاب إلى المدرسة أو إلى التربية ال ُمب ّكرة،
مادام وضعه العام طبيعيا ً بخالف ذلك وال تظهر عليه أعراض التهابات.

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ،فبإمكان الطفل العودة إلى المدرسة أو إلى التربية ال ُمب ّكرة ،عندما يكون في تحسّن ،على الرغم من أن
األعراض لم تختفِ تما ًما.
إذا تم إجراء االختبار ،ولكن الحصول على نتيجة االختبار تتأخر ،فمكن الممكن العودة إلى المدرسة أو إلى حضانة األطفال بعد يوم واحد
على األقل بدون أعراض ،إذا كان من المعروف أن الطفل لم يتعرض لحاالت مؤكد إصابتها بفيروس كورونا ولم يُسافر أي فرد من
أفراد العائلة إلى الخارج خالل فترة  14يوم السابقة.
إذا أصيب األطفال والكبار لنفس العائلة بالمرض في نفس الوقت ،ونتيجة اختبار الشخص الكبير سلبية ،فال حاجة إلجراء اختبار
لألطفال .إذا كانت األعراض تظهر على األطفال فقط ،فيكفي اختبار طفل واحد .يتوجب على الشباب والكبار الذين تظهر عليهم
األعراض أن يذهبوا لالختبار دائماً ،على الرغم من أن نتيجة اختبار الطفل سلبية.
إذا كانت أعراض الجهاز التنفسي للطفل قد استمرت لفترة طويلة ،فال توجد حاجة الختباره بشكل ُمتكرر إذا بقيت األعراض كما هي لم
تتغير.
إذا مرض الطفل خالل اليوم في التربية المبكرة /في التعليم التمهيدي ،فإن الطفل الذي تظهر عليه أعراض سوف نحوله في الحال إلى
مكان منفصل لينتظر وصول ولي أمره .يكون الطفل تحت مراقبة شخص كبير .عند مرض أحد أفراد عائلة الطفل الذي يداوم في حضانة
األطفال ،فيتوجب وبدون تأخير استيضاح إمكانية إصابة فرد العائلة بالعدوى بفيروس كورونا .من الممكن الحصول على تقييم بشأن
الحاجة إلى االختبار باالتصال بالمستوصف الذي تتبع له أو برقم الهاتف .116 117 :عند ظهور األعراض يتوجب التواصل مع
المستوصف الذي تتبع له ،أو الذهاب حسب اإلرشادات التي تم الحصول عليها من هناك عند الحاجة إلى اختبار فيروس كورونا.
التعرض لإلصابة بفيروس كورونا في حضانة األطفال أو في مكان آخر .يقوم فريق تع ّقب اإلصابة بالعدوى للمستشفى المركزي لكاينوو
( )Kainuuبالتوا صل بدون تأخير مع كل شخص من سكان كاينوو ،تم إثبات إصابته بالعدوى بفيروس كورونا .يقوم بتعقب اإلصابة
بالعدوى كل من المستشفى المركزي وكذلك المستوصفات الصحية .سوف يتم التواصل مع األشخاص الذين تعرضوا لإلصابة التي تم
إثباتها ،وسوف يتم فرض الحجر الصحي عليهم .ال يتم فرض فعاليات الحجر الصحي في حضانة األطفال أو في البيت أو في الصف،
وإنما يُنتظر التواصل وتستمر فعالية العمل على كما كانت عليه حتى يتم التواصل.
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إذا كان سبب األعراض هو الحساسية ومن الواضح أن األعراض تتحسن بعد بدء استخدام دواء الحساسية ،فمن الممكن العودة إلى التربية
المبكرة أو التعليم التمهيدي على الرغم من أن األعراض لم تختفي تما ًما .إذا لم تتحسن األعراض على الرغم من استعمال الدواء،
فيتوجب الذهاب إلى االختبار .إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ،فمن الممكن العودة إلى التربية ال ُمبكرة أو التعليم التمهيدي.
لقد ذهب ا لطفل لالختبار أو تم حجز موعد له لالختبار .كيف يتوجب على أفراد العائلة الذين ال تظهر عليهم أعراض أن يتعاملوا قبل
صدور نتيجة االختبار؟
•

إذا كانت ال تظهر أعراض على العائلة ،فمن الممكن مواصلة الحياة العادية حتى صدور النتيجة .يتوجب على أولئك الذين
تظهر عليهم األعراض البقاء في البيت ،حيث تجهز نتيجة االختبار.

•

إذا كانت نتيجة اختبار الطفل إيجابية ،فإنه سوف يُفرض الحجر الصحي على باقي العائلة وفقا ً لقانون األمراض المعدية ،حيث
أنه ت ُصدر القرار بشأن ذلك سلطات األمراض المعدية لبلدية السكن.

يُوصى بمواصلة فعاليات وإجراءات الوقاية من اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا
اإلجراءات الوقائية االخرى في التربية ال ُمب ّكرة هي:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ال يجوز المجيء إلى التربية المبكرة/التعليم التمهيدي إذا كانت هناك أعراض تُشير إلى اإلصابة بالمرض.
نطلب من أولياء األمور استخدام الكمامات عندما يحضرون الطفل إلى داخل حضانة األطفال وكذلك عند أخذ الطفل .إذا لم يكن
لدى ولي األمر كمامة خاصة به ،فسيحصل على الكمامة من حضانة األطفال.
نُوصي بأال يُشارك الطفل الذي تحت الحجر الصحي الطوعي في التربية المبكرة/التعليم التمهيدي.
يتوجب مواصلة االعتناء بنظافة األيدي بشكل فعّال .يتم التأكد من نظافة األيدي بشكل جيد لكل طفل ،على وجه الخصوص أثناء
مختلف االنتقاالت وعند تناول الطعام .يغسل كل من األطفال والكبار أيديهم دائما ً عند المجيء إلى حضانة األطفال وكذلك قبل
المغادرة إلى البيت .باإلضافة لذلك نغسل األيدي دائما ً عند الدخول من الخارج وكذلك دائما ً بعد العطس أو السعال أو عندما
تكون اليدين متسختين بشكل مرئي .نُجفف األيدي بمنديل اليد المصنوع من الورق الذي يُستخدم لمرة واحدة .عند العطس نضع
أمام الفم منديل يُستخدم لمرة واحدة حيث يتم التخلص منه ُمباشرة ً بعد االستعمال.
عند العطس أو السعال نضع أمام الفم منديل لألنف يُستخدم لمرة واحدة ،حيث يتم إلقائه في النفايات ُمباشرةً بعد االستعمال .إذا
كان منديل األنف غير ُمتاحاً ،فتتم حماية الفم بثنية مفصل الكوع .تُغسل اليدين بعد ذلك.
إذا لم تكن هناك إمكانية لغسل األيدي ،فيتم استعمال ُمطهر األيدي .يجب أن يكون معقم اليدين متا ًحا بسهولة .استخدام الطفل
لمعقّم اليدين يتم تحت مراقبة الشخص الكبير.
يتوجب أن يُؤخذ بعين االعتبار بخصوص كل مكان يتم استعماله التنظيف الفعّال والمحافظة على النظافة.
يتوجب إعارة أهمية خاصة جدا ً إلى غسيل ونظافة دمى االلعاب.
يتوجب تجنب مكوث اآلخرين غير االطفال وطاقم عاملي التربية المبكرة والتعليم التمهيدي في منطقة التربية ال ُمب ّكرة .يتوجب
على كل وحدة أن تُحدد المعامالت ال ُمناسبة لوضعها ،وتوجيه العائالت للعمل وفقًا لها .الشيء االستثنائي هو األطفال والعائالت
الذين يتعرفون على الفعالية .يتم تنظيم إمكانية تعرف الطفال والعائلة على فعالية التربية المبكرة/التعليم األولي من خالل أخذ
بعين االعتبار بُعد المسافة الكافي وعوامل النظافة .يتوجب أن يكون أولئك الذين يتعرفون على التربية المبكرة/التعليم األساسي
بدون أعراض.

تسعى المجموعات للعمل حسب الوضع في األماكن الخاصة بها .يتم القيام برحالت مع المجموعة الخاصة بالطفل في المناطق القريبة.
حاالت تناول الطعام :يقوم الشخص الكبير بتوزيع وجبات الطعام.
جعل التنظيف أكثر فعالية :نُعير اهتمام كبير جدا ً للتنظيف ،على سبيل المثال من ناحية استعمال معدات العمل المشتركة ،كلوحات
المفاتيح أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو معدات األشغال اليدوية (كالمقصات وما شابه ذلك) ،حيث نتجنب استعمالها أو نقوم دائما ً بتنظيفها
بعد استعمالها .نمسح بشكل ُمتكرر مقابض األبواب ومساند اليدين ومفاتيح اإلضاءة .نغسل دمى األلعاب بشكل ُمتكرر.
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لن ننظم احتفاالت عيد الميالد هذه السنة.
أمسيات أولياء األمور والتج ّمع بشكل آخر
ليس بإمكاننا في الوقت الحاضر تنظيم أمسيات ألولياء االمور أو تج ًمعات من نوع آخر .الوكالة اإلدارية اإلقليمية لشمال فنلندا تمنع وفقًا لقانون
األمراض المعدية  55المادة  1جميع األحداث والمناسبات العامة وكذلك االجتماعات العامة التي يتم تنظيمها في األماكن الداخلية والخارجية
في منطقة البلديات التي تقع تحت إشرافها.
بإمكاننا على كل حال في األماكن الداخلية وفي األماكن الخارجية المفروض عليها قيود إقليمية ،تنظيم أحداث ومناسبات عامة واجتماعات
عامة ،حيث يُشارك فيها كحد أقصى  10أشخاص ،ويشترط في ذلك التأكد من األمان والسالمة فيها (على سبيل المثال بُعد المسافات اآلمنة،
والمجيء إلى الحدث والشخص سليم ومعافى تما ًما).

مدرسة تعليم السباحة
من الممكن المشاركة في مدرسة تعليم السباحة بالطريقة الطبيعية للتعليم التمهيدي .من الممكن استخدام وسائل النقل العامة للتنقل فيما بين
حضانة االطفال والمسبح .تقوم مؤسسة الصحة والرفاهية ( )THLبتقديم توجيهات بخصوص استعمال الكمامات في وسائل النقل العامة.
يتوجب أن نلتزم بها.
خطة التربية المبكرة للطفل فاسو ( )vasuوحوارات الخطة التعليمية للتعليم التمهيدي للطفل ()LEOPS
يتم إجراء حوارات خطة التربية المبكرة للطفل أي فاسو ( )vasuوحوارات الخطة التعليمية للتعليم التمهيدي للطفل أي حوارات
( )LEOPSخالل فترة الخريف .من الجيد مناقشة اثناء الحوارات عند الحاجة فعاليات العمل البديلة مع االستفادة من التواصل عن بُعد.
حوارات خطة التربية المبكرة فاسو ( )vasuوحوارات الخطة التعليمية للتعليم التمهيدي للطفل ( )LEOPSتم عقدها اثناء حالة
الطوارئ خالل فصل الربيع بنجاح من خالل التواصل عن بُعد أ ّما من خالل ُمختلف التطبيقات أو من خالل الهاتف.
المتدربون في التربية المبكرة وفي التعليم التمهيدي
غالبا ً ما يك ون هناك طالب في أماكن التربية المبكرة والتعليم التمهيدي يقومون بإنجاز التدريب العملي الذي من ضمن تعليمهم .من
الممكن إنجاز التدريب العملي إذا كان ذلك ممكنا ً بالنسبة لمكان العمل .يقوم منظم التعليم ورب العمل بتقييم ما إذا كان وسط العمل آمنا ً
للطالب.
دمى األلعاب الخاصة بالطفل :يجوز للطفل إحضار دمية اللعب المهمة بالنسبة له إلى التربية المبكرة ،وأخذها معه إلى البيت في نهاية
اليوم.
على الرغم من جعل النظافة أكثر فعالية ،نأخذ بعين االعتبار أن يحصل الطفل على ما يحتاج إليه من قُربه من الشخص الكبير ومن
األمان والتعامل ال ُمتبادل كما كان عليه الوضع من قبل قدر اإلمكان.
نقوم بجباية مدفوعات الزبون للتربية ال ُمب ّكرة وفقًا لمتطلبات قانون مدفوعات الزبائن .اللجنة الثقافية لم تُقرر بخصوص المعافاة من الدفع
بشكل أشمل.
نقوم بتحديث وتدقيق هذه اإلرشادات دائما ً حسب الحاجة.
لقد قدمت كاينوو سوتي إرشادات وإجراءات تم تحديثها بخصوص مرحلة االنتشار المتسارع لوباء كورونا من خالل نشرة المعلومات
الخاصة بها بتاريخ .2020/11/27
https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeet-ja-toimenpiteet-koronaepidemian-kiihtymisvaiheessa
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