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 19-التوجیھات للعائالت ذات األطفال منقوصي المناعة أثناء جائحة كوفید
Guidance for Families of Immunocompromised Children During the COVID-19 Pandemic 

Tagline: للعائالت ذات األطفال منقوصي المناعة أدناه. تعرف على التوجیھات الُمقدمة 

 2020/كانون األول دیسمبر 11 آخر تحدیث:

 الرسائل األساسیة:

 .19-معظم األطفال الذین یعانون من نقص المناعة معرضین لمستوى متوسط أو منخفض من خطر اإلصابة بكوفید .1
 فلك.سیخبرك الفریق المتخصص في حالة طفلك بشأن مستوى الخطر الخاص بط .2
 .الفحص، یجب إجراء 19-كوفید أعراضإذا كنت أنت أو طفلك تعاني  .3

وتزید احتمالیة إصابتھ  والطفل الذي یعاني من جھاز مناعي ضعیف ُمصاب بنقص المناعة. بعض األمراض والعالجات على الجھاز المناعي للطفل.تؤثر 
  باألنواع المختلفة من العدوى.

 19-احتمالیة إصابة األطفال بمرض كوفیدوبوجھ عام، تقل للغایة  الحاد. 19-وحتى اآلن، أصیب عدد قلیل جًدا من األطفال منقوصي المناعة بمرض كوفید
الحاد عن  19-وبالنسبة إلى األطفال الذین یعانون من حالة نقص المناعة الخفیفة إلى المتوسطة، ال تختلف فرص إصابتھم بمرض كوفید الحاد مقارنة بالبالغین.

 باقي الفیروسات الشائعة األخرى.

، مثل غسیل الیدین بانتظام، وممارسة التباعد الجسدي، وارتداء كمامة 19-یجب على اآلباء واألطفال منقوصي المناعة اتخاذ خطوات لحمایة أنفسھم من كوفید
ن ا في حالة األطفال الذین یعانووقد یختلف ھذ ولم تُعد اإلجراءات اإلضافیة، مثل إبقاء األطفال في المنزل، موصى بھا في معظم الحاالت. في األماكن العامة.

 ومن األمثلة على حاالت نقص المناعة الحاد، أطفال: من نقص مناعة حاد.

 خضعوا لجراحة زرع أعضاء حدیثًا •
 یخضعون للعالج الكیمیائي المكثف •
 یتلقون جرعات عالیة من الستیرویدات •
 یعانون من أمراض نقص المناعة الشدیدة •

 
 Children with immune compromise  المناعةاألطفال المصابون بنقص 

والجھاز المناعي الضعیف قد ال یتمكن من حمایة الجسم من  نقص المناعة یعني أنھ یتم إضعاف الجھاز المناعي لطفلك بواسطة األدویة أو بسبب حالة طبیة.
 العدوى كذلك.

 بأمراض أشد خطورة.فالطفل المصاب بنقص المناعة تزید فرصة تعرضھ للمرض أو إصابتھ 
 

 وھناك ظروف مختلفة یُعد طفلك عندھا من منقوصي المناعة: وعادةً ما یتواجد فریق متخصص یتابع حالة الطفل منقوص المناعة.

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing


 

 

 وھي حالة وراثیة تؤثر في الجھاز المناعي، مثل العوز المناعي المشترك الحاد. یتم تشخیص إصابتھ بالعوز المناعي األساسي. •
 جانبیة من األدویة تتسبب في انخفاض شدید في عدد كرات الدم البیضاء. یعاني آثار •
 وقد یتلقى األطفال مثل ھذه األدویة كعالج في الحاالت اآلتیة: یتلقى عالًجا یثبط جھازه المناعي. •

o مرض ذاتي المناعة أو روماتیزمي، مثل الذئبة أو التھاب المفاصل الشبابي مجھول السبب 
o مثل داء كرون أو التھاب القولون التقرحيمرض التھاب األمعاء ، 
o مرض الكلى أو الكبد المناعي 
o زرع األعضاء، مثل زرع كبد أو كلیة أو قلب 
o زرع نخاع العظم أو خالیا جزعیة 

 أو خضع للعالج الكیمیائي حدیثًا. یتم عالجھ من السرطان ویخضع للعالج الكیمیائي. •

 لدى األطفال منقوصي المناعة؟ 19-كوفیدھل تزید احتمالیة تفاقم الحالة المرضیة مع 
 سیخبرك الفریق المتخصص في حالة طفلك بشأن احتمالیة:

 19-اإلصابة بكوفید •
 حاد 19-اإلصابة بمرض كوفید •
 19-التعرض لمضاعفات بسبب كوفید •

 وقد یكون مستوى الخطر عند طفلك: وسیعتمد مستوى الخطر عند طفلك على حالتھ، وعالجھ، وعوامل أخرى.

  ال یتسبب مستوى نقص المناعة عند الطفل عامةً في زیادة احتمالیة تعرضھ لمرض حاد أو نادر. منخفض:

و أ فقد تزید فرصة تعرض طفلك لإلصابة بعدوى أو البقاء مریًضا لفترة أطول. مستوى نقص المناعة عند الطفل یزید من احتمالیة تعرضھ للعدوى. متوسط:
 .وقد یحدث ذلك عندما یتناول طفلك أدویة التثبیط المناعي  تؤثر في األشخاص اآلخرین.قد یتعرض طفلك لعدوى مرضیة ال

 ویشمل ذلك ظروف، مثل: ھناك فرصة كبیرة لتعرض طفلك لعدوى مرضیة. مرتفع:

 بدء العالج الكیمیائي. •
 العالج بجرعات كبیرة من أدویة الستیروید. •
 أشكال معینة من العوز المناعي األساسي. •
 الذین لدیھم عدد منخفض جًدا من كرات الدم البیضاء. األطفال •

 فعًا.تواصل مع الفریق المتخصص في حالة طفلك أو مقدم الرعایة الصحیة للتعرف على مستوى الخطر لدیھ، ما إذا كان منخفًضا أم متوسًطا أم مرت

 االفتراضیة على الرقم  طبیب الیومعائالت األمم األولى التي لیس لدیھا طبیب أسرة، أو ال یمكنھا االستعانة بأحدھم، یمكنھا التواصل مع خدمة 
3800-344-855-1. 

 لة طفلك ما إذا كان مستوى الخطر مرتفعًا لدیھ ومدى الحاجة إلى البقاء في المنزل.سیوضح الفریق المتخصص في حا

 ماذا یمكنني أن أفعل لحمایة طفلي الذي لدیھ مستوى خطر منخفض أو متوسط؟
What can I do to protect my child who has low or medium risk? 

ومعظم األطفال الذین یعانون من نقص المناعة معرضین لمستوى  طات الالزمة لمنع اإلصابة بالعدوى.إن الطفل المصاب بنقص المناعة یتخذ بالفعل االحتیا
  یفعل عامة األفراد. كما 19-االحتیاطات الخاصة بكوفیدویجب علیھم اتخاذ نفس  خطر منخفض أو متوسط.

 ماذا یمكنني أن أفعل لحمایة طفلي الذي لدیھ مستوى خطر مرتفع؟
What can I do to protect my child who has a high risk level? 

 بالنسبة إلى األطفال بمستوى الخطر المرتفع.

https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth/virtual-doctor-of-the-day
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks


 

 

مناقشة االحتیاطات مع المتخصص في حالة طفلك للتعرف على أفضل یرجى  یجب على طفلك البقاء عامة في المنزل واالبتعاد عن اآلخرین قدر اإلمكان.
  خطة من أجل الطفل.

وإذا كنت تسكن في منطقة ریفیة أو نائیة، فاتصل بمركز الصحة المحلي للتعرف على  تجنب استخدام وسائل النقل العام، والمعدیات، والمطارات إذا أمكن.
 معلومات التنقل.

 في حالة طفلك كتابة خطابات للمدرسة والعمل لدعم البقاء في المنزل. یمكن للفریق المتخصص
 

 ?What steps can I take to prevent COVID-19  ؟19-ما الخطوات التي یجب أن أتخذھا لمنع اإلصابة بكوفید
فھذه النصائح مھمة للغایة، وخاصة عندما یكون  .19-منع كوفید) من أجل BCCDCلمكافحة األمراض ( بریتیش كولومبیاصفحة مركز اتبع النصائح على 

وعلى أفراد عائلتك ارتداء كمامة ویجب علیك  وھذا یعني ضرورة أن یتبع كل فرد من أفراد منزلك تلك اإلرشادات. احد أفراد المنزل من منقوصي المناعة.
 عند التواجد في األماكن العامة.

 ، یجب على طفلك وأفراد عائلتك تجنب:بریتیش كولومبیاوكما ھو الحال مع جمیع أفراد 

 األشخاص الذین یعانون من أعراض السعال أو البرد أو اإلنفلونزا

 19-الماضیة وربما كان مصابًا بكوفید 14األشخاص الذین خالطوا أحًدا خالل األیام الـ 

 الماضیة 14األشخاص الذین سافروا خارج المقاطعة خالل األیام الـ 

 .ھناویمكن االطالع على موارد المنع والوقایة من ھیئة صحة األمم األولى 

 جدیدة؟ 19-ماذا یحدث لو أن طفلي منقوص المناعة لدیھ أعراض كوفید
What if my child with immune compromise has new COVID-19 symptoms? 

فإذا كان طفلك یعاني من أعراض جدیدة ربما  حد األدنى من األعراض.وقد یُصاب أطفال نقص المناعة بال العدید من األعراض المختلفة. 19-قد یسبب كوفید
 ، یجب علیك إخضاع طفلك للفحص.19-تكون كوفید

 لمكافحة األمراض للتعرف على المزید. بریتیش كولومبیافي موقع مركز  األعراضو الفحصتفضل بزیارة صفحات 

 .19-یمكنك كذلك التواصل مع الفریق المتخصص في حالة طفلك طلبًا للنصح حول فحص كوفید

 أو توجھ بھ إلى أقرب قسم طوارئ. 9-1-1 إذا كان طفلك یعاني صعوبة في التنفس، فاتصل على

 إذا استلزم األمر نقل طفلك إلى قسم طوارئ، فاحرص على ما یلي:

o .تنظیف یدیك بمعقم الیدین بمجرد الدخول 
o .وسیقوم مرفق الرعایة الصحیة بتوفیر الكمامات. وضع كمامة طبیة على وجھك ووجھ طفلك (إذا كان أكبر من عامین) عند الوصول 
o 19-مرضة تقییم الحالة بأن طفلك یعاني أعراًضا قد تكون كوفیدإخبار م 
o إخبار ممرضة تقییم الحالة بأن طفلك یعاني من نقص المناعة 
o إخبار ممرضة تقییم الحالة االسم وتفاصیل التواصل مع المتخصص المتابع لحالة طفلك 

 ھل یجب أن یتوقف طفلي عن تلقي أدویة تثبیط المناعة؟
Should my child stop taking immune compromising medications? 

ل واحرص دائًما على التحدث مع الفریق المتخصص قب إیقاف أدویة طفلك أو تغییرھا، ما لم یطلب منك الفریق المتخصص في حالة طفلك القیام بذلك. تجنب
 تغییرات في عالج طفلك. أيإجراء 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks
https://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/coronavirus/public
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms


 

 

 فإیقاف تلك األدویة: تخصص في حالتھ أمر خطیر.إن إیقاف أدویة طفلك دون التحدث مع الفریق الم

o قد یؤدي إلى تفاقم حالة طفلك الصحیة 
o 19-ولن یمنع إصابة طفلك بكوفید 

 ، قد یُعدل الفریق المتخصص أدویتھ.19-إذا أصیب طفلك بكوفید

 ماذا یجب أن نتوقع؟ نستمر في المواظبة على ذلك؟ ھل -یجب أن یذھب طفلي إلى مواعید زیارة أو یخضع لفحوص معملیة منتظمة 
My child has appointments or needs regular lab tests – should we still attend? What should we expect? 

و بعض الزیارات عبر الھاتف أ ویتم إتمام ما لم یخبرك الفریق المتخصص غیر ذلك، یجب علیك المواظبة على حضور طفلك إلى مواعید الزیارات المحددة.
 الفیدیو أثناء الجائحة.

 .الحفاظ على سالمة المرضىتتبع جمیع المستشفیات، والمعامل، ومكاتب األطباء إجراءات 

، فاتصل ھاتفیًا بالفریق المتخصص في حالتھ قبل الحضور. قد یتم إرجاء موعد زیارتك أو إتمامھا عبر الھاتف أو 19-أعراض كوفیدإذا كان طفلك یعاني من 
 الفیدیو.

 :عندما تحضر إلى موعد زیارة طفلك

 احضر في الموعد المحدد تماًما. .1

 وسیقوم مرفق الرعایة الصحیة بتوفیر الكمامات. ضع كمامة طبیة على وجھك ووجھ طفلك (إذا كان أكبر من عامین) عند الوصول. .2

 طفلك.وارجع عندما یحین موعد فحص  عند الحضور إلجراء الفحص، سجل الحضور ثم انتظر في منطقة یقل فیھا عدد األشخاص. .3

 نظف یدیك قبل زیارة العیادة أو المستشفى أو المعمل وبعدھا. .4

 فقد تسمح بعض العیادات بحضور مرافق واحد فقط. اتبع التوجیھات بشأن عدد األشخاص المتاح لھم حضور أي موعد زیارة. .5

 ماذا أفعل إذا أُبلغ عن حالة تعرض في مدرسة طفلي؟
What do I do if there has been an exposure reported at my child’s school? 

ما أنھا تتیح ك فالمدرسة مھمة للتنمیة االجتماعیة والعاطفیة. بالنسبة إلى األطفال بمستوى الخطر المنخفض والمتوسط، یجب اتباع توصیات الصحة العامة.
ویمكنك  ، مثل غسیل الیدین والتباعد الجسدي.19-وتطبق المدارس التدابیر الوقائیة الخاصة بكوفید صدقاء.لممارسة التمارین والتواصل مع األ المكان الالزم

 .ھناالتعرف على المزید حول تدابیر المدارس ورعایة األطفال 

بالنسبة إلى و وفي بعض الحاالت، یقترح المتخصص في حالتھم غیر ذلك. إلى األطفال بمستوى الخطر المرتفع، یوصى عامة بعدم الذھاب إلى المدرسة. بالنسبة
صیات غیر التوفقد یكون لدیھ المزید من  األطفال بمستوى الخطر المرتفع المستمرین في الذھاب إلى المدرسة، یجب التواصل مع المتخصص في حالة طفلك.

 الموضحة ھنا.
 

 ?Can my child continue to take part in sports  ھل یمكن لطفلي مواصلة المشاركة في الریاضات؟
لك وإذا كانت فرصة تعرض طف .الریاضاتویجب اتباع توصیات الصحة العامة بشأن المشاركة في  .ھنایمكن التعرف على قیود المقاطعة بشأن الریاضات 

 للمرض مرتفعة، فیرجى مناقشة األمر مع الفریق المتخصص في حالتھ.

http://www.bcchildrens.ca/health-info/covid-19-and-children-information-for-patients.
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/restrictions#sports
https://www.viasport.ca/return-sport
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