
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
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.

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.

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.

Flu-like symptoms
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.

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.

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

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

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

Ringworm
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.

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 البیت و التغیب عن المدرسة
*** الرجاء اإلطالع على نشرة تعلیمات فحص الكوفید الیومي***

)١٩-(كوفید٢٠١٩كورونافیروسعنالناجمةالمعدیةاألمراض
اختفاءیثبتأنإلىالمنزلفيالبقاء١٩كوفید-أعراضعلیھمظھرتوكورونافیروسإیجابیةفحوصاتھمنتیجةبینتالذیناألطفالعلىیجب

مرة.ألولاألعراضظھورعلىاألقلعلىأیام١٠مرورواألعراضوتحسنللحرارةالخافضةاألدویةاستخدامدونساعة٢٤لمدةالحمى
مدة الحجر الصحي الموصى بھا.یجب أیًضا على األشقاء وأفراد األسرة البقاء في المنزل

الجدري
وساعة٢٤لمدةجدیدةقروحظھورعدمحینإلىالمنزلفيالطفلإبقاء

تجف جمیع القروح و تقشر.إلى أن
تطعیمھم لجدريلم یتمخالل تفشي جدري الماء، لن یسمح لألطفال الذین

مریض بالعدوىالماء (فارسیال) والذین كانوا على اتصال وثیق مع شخص
لملوحتىالماء،لجدريتعرضھمبعدیوما٢١لمدةالمدرسةفيبالتواجد

یكونوا مرضى.

اإلسھال
24غضونفيسائالًأوطریاًالبرازكونحالفيالمنزلالطفلإبقاء

إبقاءحتى لو لم یكن ھناك أي عالمات أخرى من المرض الرجاء،ساعة
اإلسھال.أعراضزوالعلىساعة24مرورحتىالبیتفيالطفل

الحمى:
تصل إلى درجةالرجاء إبقاء الطفل في البیت إذا ما كان یعاني من حرارة

الحرارةزواللحینالبیتفيالطفلإبقاءأكثر.أوفھرنھایت١٠٠.٤
للحرارةخافضةأدویةأياستعمالدونساعة٢٤لمدةزوالھاواستمرار

بتقریرالمدرسةتزویدوالطفلبطبیباالتصال٠تایلنولأوالموترنمثل
طبي مكتوب یفید بسالمة عودة الطالب إلى المدرسة.

أعراض مشابھة ألعراض األنفلونزا
ارتفاع حرارة مفاجئ، الشعور بالقشعریرة، آالم في العضالت،

من الممكن أیضاً اإلصابة باإلسھال واإلقیاء.
العوارضزوالعلىساعة٢٤مرورحتىالبیتفيالطفلإبقاءیجب

تزوید المدرسةالسابقة دون تناول أي دواء.  االتصال بطبیب الطفل و
بتقریر طبي مكتوب یفید بسالمة عودة الطالب إلى المدرسة.

قمل الرأس
للطفل بإكمالإذا تم اكتشاف القمل للمرة األولى في المدرسة سوف یسمح
إتمام المعالجة والیوم الدراسي لنھایتھ یجب أن یبقى الطفل في البیت لحین

زوال جمیع الحشرات الحیة

الحصف (داء جلدي)
األدویةبدءعلىساعة٢٤مرورحتىالبیتفيالطفلإبقاءیجب

المدرسة.یجب تغطیة اآلفات أثناء وجوده فيالمضادة لاللتھاب.

عدوى البكتیریا العنقودیة المقاومة للمثسیللین
و متقیحة و ال یمكنیجب أن یبقى الطفل في البیت إذا كانت القروح ملتھبة

في البیت إذا لمتغطیتھا بالصقة طبیة نظیفة و جافة. یجب أن یبقى الطفل
یكن بمقدوره التوقف عن حك القروح

الطفح الجلدي
العالج إذا لزمو تلقيالطبیبیجب أن یبقى الطفل في البیت لحین مراجعة

السماح للطفلاألمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقریر من الطبیب قبل
بالعودة إلى المدرسة

التھاب الحلق
األدویةبدءعلىساعة٢٤مرورحتىالبیتفيالطفلإبقاءیجب

المضادة لاللتھاب.

التھاب باطن العین
الجرعةتناولعلىساعة٢٤مرورحتىالبیتفيالطفلإبقاءیجب

األولى من الدواء

القوباء الحلقیة مرض جلدي
كما یجب أنإبقاء الطفل في المنزل حتى یراه الطبیب وحتى یبدأ العالج
تبقى المنطقة المصابة مغطاة في المدرسة حتى تلتئم تماما.

الجرب
یجب أن یبقى الطفل في البیت إلى أن یكتمل العالج.

اإلقیاء

إقیاء.دونعلیھساعة٢٤مرورحتىالبیتفيالطفلإبقاءیجب

آالم معویة

ألكثر من ساعتین.إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بألم في البطن یستمر

)٢٠٢١-٠٢في(عدل٤.٠)٢٠٢٠یولیوتموز/النسخة(میشیغان،فياإلنسانیةوالخدماتالصحةوزارةالمدارس،فيالمعدیةاألمراضإدارةالمراجع:
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