إرسال طفلك إلى الحضانة أو إلى
راعية لألطفال :ما يلزم أن يعرفه
أولياء األمور

يواصل العاملون في الحضانات وفي دور رعاية األطفال توفير بيئة آمنة
وسعيدة لألطفال تُمكنهم من التعلم والتطور.
وقد أتيح لجميع األسر إرسال أطفالها دون سن  5سنوات إلى الحضانات
وراعيات األطفال منذ األول من يونيو .وإذا لم تكن الحضانة أو راعية
األطفال التي اعتدت إرسال طفلك إليها قد فتحت أبوابها ،يُمكن للمجلس
المحلي مساعدتك في إيجاد مكان مناسب لطفلك.
ي إرسال طفلي إلى
لماذا يتوجب عل ّ
الحضانة أو راعية األطفال؟
تُعتبر الحضانة ودار راعية األطفال أماكن
رائعة يتعلم فيها األطفال ويمرحون مع
أقرانهم .والتعليم المبكر يدعم تطور
األطفال وصحتهم العامة ،كما يساعد في
توفير نظام يومي في حياتهم .ونظرا ألن
األطفال يتطورون بسرعة خالل سنوات
حياتهم األولى ،فمن الضروري أال يتغيبوا
عن الحضانات أو دور راعيات األطفال
التي يرتادونها.
ما هي اإلجراءات الوقائية التي وضعتها
الحضانات وراعيات األطفال لضمان
سالمتهم؟
وضعت الحضانات وراعيات األطفال
إجراءات معززة لتنظيف األشياء المشتركة
التي يالمسها األطفال ،مثل مقابض
األبواب وأسطح الطاوالت وأدوات التسلية
واأللعاب .كما تشجع األطفال على غسل
أيديهم باستمرار وتقليل االحتكاك فيما بين
مجموعات األطفال قدر اإلمكان.
وتتقيد الحضانات وراعيات األطفال أيضا
بعمليات الفحص والتعقّب التي تطبقها هيئة
الصحة العامة التخاذ إجراءات سريعة في
حال ظهور إصابات مؤكدة بفيروس
كورونا (كوفيد.)19-

هل يمكنني االطمئنان إلرسال طفلي إلى
الحضانة أو راعية األطفال؟
أوضحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا
أن خطر انتقال العدوى يكون منخفضا إذا
راعت الحضانات وراعيات األطفال غسل
اليدين والتنظيف بشكل منتظم .وتشير
الدالئل إلى أن األطفال عادة ال تظهر
عليهم أعراض اإلصابة أو تكون خفيفة،
وقد يكونون أقل عرضة لإلصابة
بالفيروس مقارنة بالبالغين.
من الضروري إبقاء طفلك في المنزل
وعدم إرساله للحضانة أو لراعية األطفال
إذا كان هو (أو أي شخص آخر في
المنزل) لديه أعراض اإلصابة بفيروس
كورونا (كوفيد.)19-
ماذا لو كان لطفلي احتياجات تعليمية
خاصة أو لديه إعاقة؟
عليك التحدث مع الحضانة أو راعية
األطفال التي يرتادها طفلك لوضع خطة
معا لجعل عودة طفلك سلسة قدر اإلمكان.

هل توجد نصائح مختلفة بالنسبة لألطفال المعرضين جدا لخطر اإلصابة ألسباب إكلينيكية؟
النصيحة بوقاية جميع البالغين واألطفال المعرضين لخطر اإلصابة توقف العمل بها في األول من أغسطس .ذلك يعني بأن
حتى العدد الصغير من األطفال الذين ما زالوا على قائمة المرضى الواجب وقايتهم ،واألطفال الذين يوجد في أسرهم أفراد
تلزم وقايتهم ،بات اآلن باستطاعتهم العودة إلى الحضانات أو راعيات األطفال.
هل األطفال ينقلون العدوى بفيروس كورونا (كوفيد )19-أكثر من البالغين؟
كال .احتمال أن ينقل األطفال العدوى بالفيروس ليس أكبر من احتمال انتقاله بين البالغين .وفي الواقع ،يوجد دليل معقول
بأن معدل اإلصابة بين األطفال الصغار أقل كثيرا مما هو بين البالغين ،رغم أن ذلك الدليل غير حتمي.
هل يُتوقع من األطفال الصغار في الحضانات ولدى راعيات األطفال التقيد بالتباعد االجتماعي؟
كال .نتفهم أنه يصعب على األطفال الصغار ممارسة التباعد االجتماعي .إال أن الحضانات وراعيات األطفال تطبق
مجموعة إجراءات وقائية أخرى تشمل غسل اليدين باستمرار والتنظيف ال ُمعزز لتقليل خطر انتقال العدوى .وسيكون
بإمكان طفلك اللعب مع أقرانه ،وسوف يلبي العاملون احتياجاته كالمعتاد.
هل يُشترط أن يعمل األبوان في وظائف حساسة لكي يتاح لألسرة وضع أطفالها في حضانة أو لدى راعية لألطفال؟
كال .أصبح بإمكان جميع األطفال تحت سن  5سنوات الذهاب للحضانات وراعيات األطفال منذ األول من يونيو.
هل يجب على العاملين في الحضانة أو راعيات األطفال ارتداء الكمامات والقفازات؟
كال .ال يُوصى بارتداء أغطية الوجه والقفازات في الحضانات ومن قبل راعيات األطفال ما لم تكن جزءا من الروتين
االعتيادي ،مثل استخدام القفازات عند تغيير الحفاضات .إذا بدأت تظهر على الطفل أعراض اإلصابة بفيروس كورونا
(كوفيد )19-خالل وجوده في الحضانة ،تتم العناية به بعيدا عن األطفال اآلخرين إلى حين حضور أحد ذويه الستالمه.
ويتعين على الموظف الذي يتواجد مع الطفل ال ُمصاب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء انتظار حضور ذوي
الطفل.
ي فعله إن ظهرت على طفلي أو أي أحد آخر في أسرتي أعراض فيروس كورونا؟
ما الذي يلزم عل ّ
إن كان لدى طفلك (أو أي من أفراد األسرة) أي من أعراض فيروس كورونا (كوفيد )19-من الضروري عدم إرساله
إلى الحضانة أو راعية األطفال وإبقائه في المنزل .وعليك اتخاذ ترتيبات إلجراء فحص وإبالغ الحضانة أو راعية
األطفال بنتيجة الفحص .فذلك يساعد في عملية االختبار والتعقب التي تطبقها هيئة الصحة العامة .إن كانت نتيجة االختبار
إيجابية ،يجب أن يلتزم جميع أفراد األسرة بالبقاء في المنزل ،واتباع التوجيهات بشأن الحجر الذاتي.
ماذا يحدث إذا أظهرت نتائج الفحص إصابة طفل آخر بفيروس كورونا (كوفيد )19-في نفس الحضانة أو لدى مقدمة
الرعاية؟
إذا كان طفلك على احتكاك قريب مع شخص أظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا (كوفيد ،)19-سوف يُطلب
منك ضمان عزله لمدة  14يوما .ويجب على باقي أفراد األسرة عزل أنفسهم فقط في حال بدأت تظهر على الطفل
أعراض المرض .ويُمكن ألي شخص لديه أعراض أن يخضع للفحص ،بما في ذلك األطفال تحت سن  5سنوات.
هل تتوفر لألسر مساعدة مالية حكومية لتغطي تكاليف رعاية األطفال والحضانة؟
نعم .تتوفر حزمة واسعة من الدعم المالي لألسر التي لديها أطفال أعمارهم  5-0سنوات .واألطفال بأعمار  3و 4سنوات
وبعض األطفال بعمر سنتين يمكنهم الحصول على  15ساعة في األسبوع من التعليم المبكر المدعوم ماليا ،وهذا ما يعادل
قرابة  2,500جنيه إسترليني في السنة .كما يحق لألبوين العاملين الذين لديهم أطفال في سن  3و 4سنوات الحصول على
 15ساعة إضافية في األسبوع من الرعاية ألطفالهم المدعومة ماليا ،ما يوفر عليهم حوالي  5,000جنيه إسترليني في
السنة .لمعرفة الدعم الذي يمكنك الحصول عليه ،يرجى زيارة الموقعchildcarechoices.gov.uk :

