
 

 
 
 

 
 ---------------------------------------------------اسم الطالب: 

 ------------------): eSISالطالب ( رقم الطالب عىل نظام بيانات

 ---------------------------------------------------اسم املدرسة:  

 
 : 19-كوفيدخالل فرتة جائحة خصوصاً  ،تم تصنيف احلاالت الطبية التالية من قبل السلطات الصحية املعنية عىل أنها عالية اخلطورةلقد 

 مراض القلب واألوعية الدمويةأ 
 السكري اءد 
 التهاب /مراض الرئة؛ أمراض الرئة املزمنة مثل الربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن والتليف الرئوي والتليف الكييس وتوسعأ 

 القصبات
  للمناعة املثبطة والعالجات تلّقي زراعة الرئةم 
 العالج املنايع  أو اإلشعايع والعالج الكيميايئ، العالج مثل العالج ذلك، متلقون يف رىض الرسطان بمام 
النقوي املتعدد أو الورم النقيي املتعدد أو الرسطان  وورم  الدم ورسطان اللمفاوية األورام مثل الدم يف اخلبيثة رىض األورامم 

 عرضة للخطرالفئات  أكرث ضمن ، حيث تعترب هذه الفئاتالنخايع املتعدد
 رتفاع ضغط الدما 
 عىل املدى الطويل الستريويدة ومتلقون عالج املثبطة جلهاز املناعاألدوية ، ومراض املناعة الذاتيةأ 
 زراعة األعضاء وزراعة نخاع العظم واخلاليا اجلذعيةألشخاص الذين خضعوا لعملية ا 
املصابني بنقص املناعة بسبب أمراض مثل فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز أو مرض نقص املناعة الورايث، أو  ألشخاصا 

  الذين يعانون من مثبطات جلهاز املناعةأولئك 
ية  :مراض املناعة الذاتية اليت يمكن أن ُتصيب العديد من أعضاء وأجهزة اجلسم مثلأ  ، SLE –داء الذئبة احلمامية اجلهاز

 التهاب املفاصل الروماتزيمي، التصلُّب املُتعدد ومتالزمة التهاب األمعاء
 املزمن الكُىل مرض  
  املزمن الكبد / التهاب أو داء الكبد املزمنرض الكبد املزمن م 
 مراض الدم / االضّطرابات اليت ُتصيب خاليا الّدمأ 

 

------------------------------------- *،املوقع أدناه أقر أناتندرج ضمن الفئات املوضحة أعاله،  ابين/ابنيت حالة أنإفاديت مسبقاً ببعد 
ير  قمت بإرفاققد ، وعليه فإىل املدرسة مرشوطة بموافقة الطبيب الفعلية عودتهعىل علم بأن  بأّين  ،  .املطلوبالطيب التقر
 

 .، أوافق عىل عودة طفيل إىل املدرسةهلذا القرارعىل الرغم من املخاطر املحتملة و
 

 كما 
ّ
أبوظيب واملدرسة من  -الصحة  دائرةوأعفي دائرة التعليم واملعرفة ، وعليه ين عىل دراية تامة باملخاطر اليت تهدد صحة طفيلأقر بأ

 . إىل املدرسة ابين/ابنيتعودة املتعلق بأي آثار مرتتبة عىل قراري 
 
 -----------------------------------------سم ويل األمر / الويص القانوين: ا

 ------------------------------------------------------------------ التوقيع:

يخ:ا  ------------------------------------------------------------------- لتار

 .21دون سن  للطالب منالويص القانوين  ويل األمر/ * يوقع من قبل

  19-عن اإلصابة بكوفيد الناجمةاملخاطر الصحية  - للطلبة نموذج تعهد
  (نموذج واحد لكل شخص)


