
 
 EMIRATES NATIONAL SCHOOL 
CLINICS  

 

   INFECTIOUS  DISEASES 

 

 عيادات مدرسة االمارات الوطنية

 االمراض المعدية

To ensure the safety and well being of 
all children at Emirates National School, 
in order to prevent the spread of 
infection diseases, we request your full 
cooperation for the following matters. 
Children with infectious or contagious 
diseases will not be permitted to attend 
school for certain periods 
recommended by their doctor and a 
medical certificate must be presented 
on the student‘s first day back. 
 
The Following are some health 
problems for which we recommend to 
keep / send the students home and visit 
a doctor. 
 
Common cases like:- 
 

 Fever 

 Vomiting 

 Diarrhoea 

 Flu 

 Persistent cough 

 Undiagnosed rash on the 
body 

 
Contagious diseases Like :- 
 

 Chicken pox 

  Measles 

  Mumps 

  Scarlet Fever 

  Conjunctivitis 
 
Head lice 
 Any student with live lice is found must 
sent home. The child will be allowed to 
return to school after once medicated 
treatment has been given. When the 
child returns to school the school 
Nurse has to check the head before 
sending to the classroom, and no live 
lice found, the child can stay at the 
school. 

                                                                 

                    حضرة اولياء االمور الكرام.......

                          تحية طيبة وبعد.............

انطالقا من حرصنا على صحة وسالمة الطالب 

في مدارس االمارات الوطنية ولمنع انتشار اي 

امراض معدية بين الطالب نرجوامن سيادتكم 

                        حسن التعاون.                   

الطالب المصاب باي من االمراض المعدية 

المذكورة ادناه سوفى يمنع من حضوره للمدرسة 

لمدة من الزمن )انتهاء المرض(,ويرجى احضار 

تقرير من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء المرض 

 في اول يوم من رجوع الطالب للمدرسة.       

                      االمراض المعدية هي:        

جدري الماء.                            -1  

حصبة االلمانية.                        -2  

.                          مرض النكاف-3  

الحمى القرمزية.                        -4  

رمد)التهاب الماتحمة(.                 -5  

ي اخر سوفى ضفي حالة وجود اي عرض مر-

تقوم الممرضة في العيادة بتقييم الطالب وتقرير 

اذا كانت حالته تسمح بوجوده في المدرسة او 

 ضرورة ارساله الى المنزل                     

 ومن هذه االعراض:                               

ارتفاع درجة حرارة الجسم.            -1  

                      التقيؤ.                  -2

اسهال.                                      -3  

زكام)الرشح(.                              -4  

كحة.                                         -5  

طفح جلدي.                                 -6  

   في حالة وجود قمل:                                

في حالة مالحظة وجود قمل عند الطالب سوفى 

يرسل للمنزل .يسمح للطالب بالعودة الى الفصل 

بعد انتهاء العالج منه.وسوفى تقوم الممرضة 

بفحص الطالب للتاكد من خلوه من القمل ومن ثم 

ارساله للفصل                                          

. 
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