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تذكر: بينما يتم بذل كل الجهود المعقولة للحد من انتشار المرض، ال 
يمكن منع انتشار كل األمراض أو العلل في خدمات التعليم والرعاية 

المبكرة. وقد تحتاج في وقت ما إلى إبقاء طفلك بعيداً عن مكان 
خدمتك بسبب المرض.

قد يكون من الصعب على األسر معرفة متى يكون طفلهم مريضاً 
بدرجة كافية ليضطروا إلى البقاء في المنزل. قد يكون من الصعب 

في بعض األحيان أخذ إجازة من العمل أو الدراسة لرعاية طفل 
مريض في المنزل، لذلك من المهم التخطيط وتحديد خيارات 

الرعاية في حال كان طفلك غير قادر على الذهاب إلى الخدمة. وفي 
بعض األحيان، يمكن أن يؤدي الحصول على إجازة مدفوعة األجر 
ومواجهة المواقف السلبية الناتجة حول اإلجازة في مكان العمل إلى 

ضغوط على األسر.
يطلب من الخدمات الحفاظ على التركيز ليس فقط على رفاهية 

طفلك، ولكن أيضاً على رفاهية األطفال اآلخرين والموظفين في 
الخدمة. ويؤدي تحديد بعض الخيارات ووضع خطة بشأن طريقة 
رعاية أسرتك لألطفال المرضى إلى الحد من الصعوبات، خاصة 
بالنسبة لألسر العاملة. ومن المهم أن يتبع الموظفون سياسة مكان 

خدمتهم الستبعاد األطفال المرضى، وذلك لصالح صحة جميع 
األطفال.

التعامل مع المرض في خدمات التعلم المبكر
يتالمس األطفال مع العديد من األطفال والبالغين اآلخرين في بيئة خدمة التعليم والرعاية المبكرة، مما قد يؤدي إلى اإلصابة 

باألمراض المعدية. وتتطلب معايير الجودة من هذه الخدمات وضع استراتيجيات محددة حيز التنفيذ للحد من انتشار األمراض 
المعدية.

لماذا يمرض األطفال أحياناً عندما يكونون في خدمة التعلم 
المبكر؟

يكون األطفال أكثر عرضة لإلصابة باألمراض عندما يبدأون في 
رعاية األطفال ألول مرة ألنهم يتعاملون مع عدد أكبر من األشخاص 

مقارنةً بمنازلهم ويتعرضون لمجموعة من العدوى التي قد ال 
يكونون محصنين ضدها بعد.

يقوم الموظفون برعاية األطفال وتشجيعهم على اللعب واستكشاف 
بيئتهم وذلك بهدف تعزيز النمو الصحي لألطفال والتعلم والتطوير. 

فمن خالل اللعب والرعاية واالستكشاف، يكون لدى األطفال في 
رعاية األطفال إتصال جسدي عن قرب مع اآلخرين وبيئتهم. لذلك، 

يمكن أن يتعرض األطفال لألمراض المعدية من خالل االتصال 
الجسدي مع األطفال اآلخرين والبالغين واأللعاب واألسطح أو من 

خالل األمراض المنقولة بالهواء مثل السعال أو العطس.

لماذا يجب استبعاد طفلي من الرعاية عندما يكون مريضاً؟
توصي السلطات الصحية والتنظيمية ، وفي بعض الحاالت تطلب 

خدمات التعليم والرعاية المبكرة استبعاد األطفال المرضى من 
الخدمة. وتعمل الخدمات على منع انتشار المرض عن طريق الحد 
من انتقال األمراض المعدية من شخص إلى آخر. وعادة ما يكون 

لديهم سياسة الستبعاد األطفال المرضى والتي يمكن لألسر االطالع 
عليها. ولتقليل احتمالية انتشار األمراض، يوجد لدى الخدمات 

إجراءات نظافة خاصة مثل غسل اليدين وتنظيف األلعاب وتعقيم 
األسطح.

يستفيد جميع األطفال والموظفين واألسر في الخدمة من ممارسة 
استبعاد األطفال المرضى، إذ يحتاج األطفال المرضى إلى مزيد 
من الراحة واالهتمام الفردي الذي يصعب توفيره في بيئة رعاية 

األطفال، كما يمكن لألطفال المرضى التعافي بسرعة أكبر إذا 
توفرت لهم سبل الراحة والحصول على الرعاية في المنزل، مما 

يضمن عدم انتشار العدوى إلى األطفال اآلخرين واألسر والموظفين.
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كيف يمكنني حماية طفلي من اإلصابة بالمرض أثناء وجوده 
الخدمة؟ في 

التحصين هو الطريقة األكثر فعالية للوقاية من بعض أمراض 
الطفولة الخطيرة. وتتطلب العديد من خدمات التعليم والرعاية أن يتم 
تحصين األطفال بشكل كامل من أجل التسجيل لديها، ما لم يكن ذلك 

غير ممكن ألسباب طبية. وإذا انتشر مرض يمكن الوقاية منه باللقاح 
في خدمة رعاية األطفال، فسيُطلب من األسر استبعاد األطفال غير 

المحصنين من مركز الرعاية، وذلك من أجل حماية الطفل غير 
المحصن والمساعدة على منع انتشار العدوى.

يجب أن يكون لدى خدمات التعليم والرعاية المبكرة معلومات متاحة 
بسهولة لألسر حول تحصين األطفال. يمكن لألسر أيضاً االتصال 

بطبيبهم المحلي أو معرفة المزيد عن تحصين األطفال وبرنامج 
 )National Immunisation Program( التحصين األسترالي 

www.health.gov.au التابع للحكومة األسترالية من خالل زيارة 
health-topics/immunisation/immunisation-/

throughout-life/immunisation-for-children

كيف أعرف أن حالة طفلي ال تسمح له بالذهاب إلى الخدمة؟
يجب أال يحضرالطفل إلى خدمة التعليم والرعاية المبكرة إذا 

كان مصاباً بمرض معدي، وتقول القاعدة العامة يجب أيضاً أال 
يحضر األطفال إلى الرعاية إذا كانوا يعانون من مرض يمنعهم من 

المشاركة بشكل مريح في األنشطة في الخدمة.
وفي بعض األحيان يمكن لألطفال تلقي احتياجاتهم الطبية المستمرة 

في الخدمة مثل الربو أو الحساسية المفرطة. وفي هذه الحاالت، 
توثق الخدمات عادةً الحالة الصحية العامة والسلوكية للطفل عند 

تسجيل االلتحاق، بالتشاور مع األسرة. ويساعد هذا الموظفين 
على معرفة الحالة الصحية والسلوكية “الطبيعية” لألطفال ذوي 

االحتياجات الصحية اإلضافية.

ماذا يحدث إذا مرض طفلي أثناء وجوده 
الخدمة؟ في 

إن موظفي خدمة التعليم والرعاية المبكرة ليسوا 
ممارسين طبيين وغير قادرين على تشخيص ما إذا كان 
الطفل يعاني من مرض معدي أم ال. ومع ذلك، في حالة 

االشتباه في إصابته بمرٍض معٍد، قد تطلب الخدمة من األسرة 
الحضور الصطحاب طفلهم في أقرب وقت ممكن أو عدم إحضار 

الطفل على اإلطالق. وفي بعض األحيان، تطلب الخدمة من األسرة 
طلب المشورة الطبية والحصول على شهادة طبية تؤكد أن الطفل لم 

يعد مصاباً بمرض معدي، قبل السماح له بالعودة إلى الخدمة.

ماذا يحدث لو احتاج طفلي إلى دواء؟
سيحتاج بعض األطفال إلى تناول األدوية بشكل مستمر لعالج 

مرض أو حالة، مثل الربو، وعندما يمرض األطفال، قد يحتاجون  
أيضاً إلى دواء للمساعدة في معالجة األعراض أو التعافي. 

وفي بعض األحيان، يمكن لألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية 
مثل الباراسيتامول أن تخفي أعراض األمراض المعدية، ومع 
ذلك قد يحتاج األطفال المصابون بمرٍض معٍد إلى عناية طبية 

ورعاية إضافية ويجب أال يذهبوا إلى الخدمة. ومن المهم التحدث 
إلى الموظفين حول سياسات الخدمة المتعلقة باألدوية ومناقشة 

االحتياجات الطبية لطفلك، ومن المهم أيضاً مالحظة أن العديد من  
الخدمات لديها سياسة تقضي بعدم إعطاء األدوية التي ال تستلزم 

وصفة طبية مثل الباراسيتامول بدون تعليمات الطبيب.
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