
 

Summer - Thunderstorm Asthma and Hay Fever Season 
  الصیف - موسم عاصفة الربو والحساسیة الموسمیة (حمى القش)

  فریق إدارة COVID-19: 20 أكتوبر 2020
 تحدیث الوالدین رقم 4 الفصل 4

 

 ستعمل توقعات الربو الوبائي للعواصف الرعدیة خالل موسم حبوب اللقاح العشبیة من 1 أكتوبر إلى 31 دیسمبر

 في كل عام بین أكتوبر ودیسمبر هناك زیادة في أعراض الربو والحساسیة الموسمیة (حمى القش).  خالل موسم انتشار حبوب اللقاح ،
 هناك أیًضا فرصة لحدوث عاصفة الربو الوبائیة .

  تعتبر حاالت عاصفة الربو الوبائیة غیر شائعة وال تحدث كل عام.  ومع ذلك ، من المهم أن یعرف كل شخص في جنوب شرق
 أسترالیا عن عاصفة الربو الوبائي وما الذي یمكنهم فعله للمساعدة في حمایة أنفسهم في حالة حدوثها

  المعرضون للخطر:

  ● مرضى الربو

  ● األشخاص الذین لدیهم تاریخ سابق من الربو

  ● األشخاص المصابون بالربو غیر المشخص

  ● األشخاص المصابون بالحساسیة الموسمیة (حمى القش) والذین قد یعانون أو ال یعانون من الربو

  أثناء جائحة COVID-19 ، من المهم أن یظل المصابون بالربو وحمى القش یقظین بشأن خیاراتهم وسلوكیاتهم خالل هذا الوقت ،
 باتباع توجیهات الصحة العامة لحكومات الوالیات والحكومات الفیدرالیة عن كثب:

  ● ممارسة التباعد االجتماعي

  ● ممارسة تدابیر النظافة الجیدة

  ● اتباع أوامر العزل الذاتي إذا لزم األمر

   إذا كانت أعراض الربو أو حمى القش التي تعاني منها جدیدة أو مختلفة عن المعتاد - یجب أن تخضع لفحص فیروس كورونا.  قد
 ینتج عن األشخاص الذین یعطسون ویشعلون بسبب حمى القش أو الربو المزید من الرذاذ ، وإذا كانوا مصابین بفیروس كورونا ، فقد

 ینتشر بسرعة.  قد یالمس األشخاص المصابون بأعراض الربو وحمى القش وجوههم بشكل متكرر ، مما یزید من خطر اإلصابة
 بفیروس كورونا إذا لم یمارسوا اإلجراءات المناسبة لنظافة الیدین .

  یجب على األشخاص المصابین بالربو ، وخاصة أولئك الذین یعانون من الربو الخفیف ، مراجعة طبیبهم العام لتطویر أو مراجعة
 خطة عالج الربو الخاصة بهم والتأكد من وجود اي حساسیة موسمیة (حمى القش) مرتبطة بها خالل موسم حبوب اللقاح.

  التحضیر لعاصفة الربو

  یشترط في الطالب المصابین بالربو:

  ● ان یكون لدیه  خطة عالج محدثة للربو تتضمن نصائح حول عاصفة الربو الوبائیة

 ● طلب توفیر أدویة الربو في المدرسة

 ● أن یكونوا قادرین على تعاطي أدویة الربو الخاصة بهم



 
 ُیرجى تنزیل تطبیق Vic Emergency من Google Play أو App Store وإعداد "منطقة مراقبة" للموقع للتأكد من إختارك
 بخطر حدوث أزمة عاصفة وبائیة.  یمكنك أیًضا زیارة صفحة ویب Vic Emergency Thunderstorm Asthma للحصول

 على التحدیثات والمعلومات.

 

  إذا كان طفلك یعاني من حمى القش ، فیرجى مراجعة طبیبك أو الصیدلي لمعرفة خطة عالج حمى القش وما یمكنك القیام به للمساعدة
 في حمایة طفلك من خطر اإلصابة بعاصفة الربو .  یرجى تزوید المدرسة بخطة العالج واألدویة المطلوبة.

  اإلجراءات المطلوبة

  عندما یتم التنبؤ بخطر حدوث عاصفة ربو وبائیة :

  ● یرجى االتصال بالمدرسة إذا اخترت إبقاء طفلك في المنزل لمناقشة برنامج تعلم طفلك.

  ستقوم المدرسة بما یلي:

  ● السعي إلبالغ المجتمع وأولیاء األمور عندما تكون هناك توقعات بحدوث عاصفة وبائیة

  ● دعم الطالب للعمل من المنزل في األیام التي یتوقع فیها حدوث عاصفة  الربو ویختار اآلباء إبقاء أطفالهم في المنزل

  ● اتباع خطط العالج الفردیة للربو و حسب الحاجة.
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http://emergency.vic.gov.au/prepare/#thunderstorm-asthma-forecast
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