
 

 

 
 

 
                            ضمن هذا الدليل علي أحدث النصائح العلمية والصحية ت*  ي

أو عن    0151 7095114تصال بنا عن طريق الهاتف ستفسار، الرجاء اإلإ*  إذا لديك أي                  

       contact@abercromby.liverpool.sch.ukطريق البريد األلكتروني                                  
                 *  مزيداً من المعلومات عن تقييم المخاطر الخاصة  بنا، يمكنك إيجادها علي موقعنا األلكتروني 

https://abercrombynurseryschool.co.uk/news/abercromby-is-covid-secure/ 
  ليله .لكن يمكننا تق*  ال يمكننا منع حدوث الخطر، و                

 
 

: 19أو إي من أفراد أسرتك بأعراض كوفيد  ،يرجى عدم إحضار طفلك الي الحضانة في حالة شعورك   

 * حمي )أرتفاع في درجة الحرارة(                                                                 
 * سعال جديد ومستمر

 * فقد أو تغير في حاسة الشم أو التذوق                                                                                
في حالة شعور طفلك أو أي فرد من أفراد أسرتك بأعراض فيروس كوفيد، يرجى إجراء أختبار فحص الفيروس  

 وإطالعنا بالنتيجة في الحالتين . 
 

 
*    يمكن لشخص راشد واحد فقط الحضور الي الحضانة برفقة الطفل، ويفضل أن 

   يكون نفس الشخص في كل مرة. 
 *    الرجاء أرتداء مالبس نظيفة كل يوم، أنت وطفلك. 

*    الرجاء عدم السماح لطفلك بأحضار ألعاب من البيت.                         
*    الرجاء إرتداء قناع الوجه أثناء تواجدك في الحضانة، ويمكننا توفيره 

 لك.                
 *    طفلك ال يحتاج إلرتداء قناع الوجه.    

 *    سنطلب منك تزويدنا بالمعلومات الخاصة بك، وذلك لنظام التعقب والتتبع.
*    يرجي عدم إستخدام مرحاض الموظفين في الحضانة، إال في حالة 

 الضرورة القصوي.        
*    سيطلب منك تعقيم يديك عند دخول  مدخل اإلستقبال بإستخدام المعقم  

 الكحولي.     

*    عند دخول الفصل الدراسي، رجاءاً  غسل يديك أنت وطفلك بالماء والصابون 
 لمدة 20 ثانية، وبعدها تجفيفها بالمنشفة الورقية. 

 *    الرجاء إعادة الخطوة السابقة مجدداً  قبل مغادرة الحضانة.

سعال أو العطس والتخلص منها في سلة *    يرجي إستعمال المناديل عند ال 
ثانية. 20المهمالت، وبعدها  يجب غسل األيدي لمدة   

 
 

 *    الرجاء الحفاظ علي مسافة إجتماعية 2 متر، بعيداً  عن الموظفين واألطفال.

 *    الرجاء عدم لمس أي شى في الحضانة. 

*    سيطلب منك قدر اإلمكان البقاء في حديقة الحضانة، بينما يلعب الموظفون مع طفلك 
 داخل أو خارج الحجرة الدراسية، وذلك علي حسب رغبة الطفل.

وفي أقرب وقت  دون الحوجة لوجودك*    سنعمل جاهدين علي إستقرار طفلك بمفرده 
بمفردها. /للدخول بمفرده تركها خارج باب الفصل تركه/قريباً بنأمل وممكن،   

المحافظة علي سالمة الجميع       
إرشادات عند دخول الحضانة       
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