When To Keep Your Child Home From School
***Refer to the daily COVID-19 Screening Tool***

Coronavirus Infectious Disease 2019 (COVID-19)
Children with a positive COVID-19 test or displaying symptoms of COVID-19 should stay home until they have had
no fever for 24 hours without use of fever-reducing medication AND improvement of symptoms AND at least 10
days have passed since symptoms first appeared. Siblings and household members should also stay home for the
recommended length of quarantine.

Chickenpox

Impetigo

Keep child home until they have no new sores for 24
hours AND all sores are dried and crusted.
During an outbreak of chickenpox, children who are
NOT vaccinated for chickenpox (Varicella) and have
been in close contact with someone sick with the
infection will not be allowed at school for 21 days
after they were last exposed to chickenpox, even if
they are not sick.

Keep child home until treatment has been started.
Lesions must be covered while in school.

Diarrhea
Keep child home with two loose or watery stools
within 24 hours, even if there are no other signs of
illness. Keep child home until no diarrhea for 24
hours.

MRSA
Keep child home if sore is draining, and cannot be
covered with a clean, dry bandage. Keep child home
if they cannot keep from picking at sore.

Rash
Keep child home until seen by a doctor and treated
if needed. The school may request a doctor’s note to
return to school.

Strep throat

Fever
Keep child home with temperature of 100.4 degrees
or higher. Keep child home until fever-free for 24
hours without using fever-reducing medicine such
as Motrin and Tylenol. Contact your child’s primary
care physician and provide a doctor’s note for their
return to school.

Keep child home until 24 hours after the first dose of
antibiotics have been started.

Flu-like symptoms

Ringworm

Sudden onset of fever, chills, muscle aches;
may also have vomiting and diarrhea.
Keep child home until symptom-free for 24 hours.
Contact your child’s primary care physician and
provide a doctor’s note for their return to school.

Pink eye
Keep child home until seen by a doctor and until 24
hours after first dose of medicine, if prescribed.

Keep child home until seen by a doctor and until
treatment has been started. Area must remain
covered at school until completely healed.

Scabies
Keep child home until treatment is completed.

Head lice
Keep child home until treatment is completed and all
live lice are gone.

Vomiting
Keep child home until no vomiting for 24 hours.

Abdominal Pain
Keep child home with abdominal pain that continues
for more than 2 hours.

Reference: Managing Communicable Diseases in Schools, MDHSS ,Version 4.0 (July 2020). (Revised: 02/21)

األسباب التي تستدعي إبقاء الطفل في البيت و التغيب عن المدرسة
*** الرجاء اإلطالع على نشرة تعليمات فحص الكوفيد اليومي***
األمراض المعدية الناجمة عن فيروس كورونا ( ٢٠١٩كوفيد )١٩-
يجب على األطفال الذين بينت نتيجة فحوصاتهم إيجابية فيروس كورونا و ظهرت عليهم أعراض كوفيد ١٩ -البقاء في المنزل إلى أن يثبت اختفاء
الحمى لمدة  ٢٤ساعة دون استخدام األدوية الخافضة للحرارة وتحسن األعراض و مرور  ١٠أيام على األقل على ظهور األعراض ألول مرة.
يجب أيضًا على األشقاء وأفراد األسرة البقاء في المنزل مدة الحجر الصحي الموصى بها.

عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للمثسيللين

الجدري

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا كانت القروح ملتهبة و متقيحة و ال يمكن
تغطيتها بالصقة طبية نظيفة و جافة .يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا لم
يكن بمقدوره التوقف عن حك القروح

إبقاء الطفل في المنزل إلى حين عدم ظهور قروح جديدة لمدة  ٢٤ساعة و
إلى أن تجف جميع القروح و تقشر.
خالل تفشي جدري الماء ،لن يسمح لألطفال الذين لم يتم تطعيمهم لجدري
الماء (فارسيال) والذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض بالعدوى
بالتواجد في المدرسة لمدة  ٢١يوما بعد تعرضهم لجدري الماء ،حتى لو لم
يكونوا مرضى.

الطفح الجلدي
يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين مراجعة الطبيب و تلقي العالج إذا لزم
األمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقرير من الطبيب قبل السماح للطفل
بالعودة إلى المدرسة

التهاب الحلق
يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور  ٢٤ساعة على بدء األدوية
المضادة لاللتهاب.

التهاب باطن العين
يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور  ٢٤ساعة على تناول الجرعة
األولى من الدواء

القوباء الحلقية مرض جلدي
إبقاء الطفل في المنزل حتى يراه الطبيب وحتى يبدأ العالج كما يجب أن
تبقى المنطقة المصابة مغطاة في المدرسة حتى تلتئم تماما.

الجرب
يجب أن يبقى الطفل في البيت إلى أن يكتمل العالج.

اإلسهال
إبقاء الطفل المنزل في حال كون البراز طريا ً أو سائالً في غضون 24
ساعة ،حتى لو لم يكن هناك أي عالمات أخرى من المرض الرجاء إبقاء
الطفل في البيت حتى مرور  24ساعة على زوال أعراض اإلسهال.

الحمى:
الرجاء إبقاء الطفل في البيت إذا ما كان يعاني من حرارة تصل إلى درجة
 ١٠٠.٤فهرنهايت أو أكثر .إبقاء الطفل في البيت لحين زوال الحرارة
واستمرار زوالها لمدة  ٢٤ساعة دون استعمال أي أدوية خافضة للحرارة
مثل الموترن أو تايلنول ٠االتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير
طبي مكتوب يفيد بسالمة عودة الطالب إلى المدرسة.

أعراض مشابهة ألعراض األنفلونزا
ارتفاع حرارة مفاجئ ،الشعور بالقشعريرة ،آالم في العضالت،
من الممكن أيضا ً اإلصابة باإلسهال واإلقياء.
يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور  ٢٤ساعة على زوال العوارض
السابقة دون تناول أي دواء .االتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة
بتقرير طبي مكتوب يفيد بسالمة عودة الطالب إلى المدرسة.

اإلقياء

قمل الرأس

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور  ٢٤ساعة عليه دون إقياء.

إذا تم اكتشاف القمل للمرة األولى في المدرسة سوف يسمح للطفل بإكمال
اليوم الدراسي لنهايته يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين إتمام المعالجة و
زوال جميع الحشرات الحية

آالم معوية

الحصف (داء جلدي)

إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بألم في البطن يستمر ألكثر من ساعتين.

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور  ٢٤ساعة على بدء األدوية
المضادة لاللتهاب .يجب تغطية اآلفات أثناء وجوده في المدرسة.
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