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اقدامات الزم در صورت وجود عالئم بیماری یا سرماخوردگی کودکان در مهد کودک یا مدارس ابتدایی (چرخه های  1و )2

اطالعات و توصیه ها قابل استفاده برای پدر و مادران
کودک شما چه زمانی باید در خانه بماند؟
هنگامی که حداقل یکی از عالئم به رنگ قرمزوجود دارد.
عالئم یک بیماری مزمن شناخته شده در ارزیابی وضعیت او

دولت09.10.2020 :

در نظر گرفته نمی شود.
تب کمتر از
۳۸٫۵درجه سانتیگراد

از دست دادن حس چشایی و  /یا
حس بویایی
اگر این از دست دادن با
سرماخوردگی همراه نباشد.

سرفه شدید
اگر نتیجه یک بیماری مزمن
باشد(مانند آسم)

فرزند شما حالش خوب نیست .

در غیر اینصورت فرزند شما نیز سالم است.

سرما خوردگی و  /یا گلودرد با و یا
بدون سرفه خفیف و بدون تب

در غیر اینصورت فرزند شما نیز
سالم است.
بله

فرزند شما باید در خانه بماند
به مدرسه و معلم اطالع دهید.

بله

آیا عالئم دیگری در فرزند تان وجود دارد؟
– اختالالت گوارشی
– سردرد
– درد در اندام /درد و خستگی عضالت
– از دست دادن طعم و  /یا بوی

با پزشک معالج فرزند تان تماس بگیرید
این پزشک است که تصمیم خواهد گرفت
آیا باید تست انجام شود یا اینکه فرزندتان
می تواند به مدرسه بازگردد.

نه

نه

آیا وضعیت فرزند شما در عرض سه روز
به طور قابل توجهی بهبود می یابد؟

بله

تست نجام می شود.

کودک شما باید در خانه بماند تا نتایج آزمون به
دست آید.
نتیجه آزمون این است:

منفی

مثبت

آیا عالئم بیماری فرزند تان حداقل به مدت
 24ساعت به وضوح فروکش کرده یا
ناپدید شده است؟

دستورالعمل های مرجع ردیابی تماس را دنبال کنید .این دستورالعمل
ها توسط پزشک درمان کننده مراقبت می شود.
فرزند شما باید حداقل  10روز در خانه بماند (منزوی)

بله

عالئم بیماری در کودک شما به وضوح کاهش یافته و یا حداقل به
مدت  ۴۸ساعت ناپدید شده باشد.

فرزند شما میتواند به مدرسه برود

اگر کودکی با عالئم یادآور  COVID-19تماس نزدیکی با یک فرد عالمت دار ( ۱۲ساله یا یک بزرگسال) داشته باشد ،بقیه عمل به تست انجام شده در
آن فرد بستگی دارد .اگر تست با فرد تماس گرفته شده مثبت باشد ،کودک شما نیز باید مورد آزمایش قرارگیرد .منبعMerkblatt der Deutschschweizer :
Volksschul-mter-Konferenz )DVK( vom 28.9.2020 "Vorgehen bei Krankheits- a Erk-ltungssymptomen bei Kindern in Kindergarten und

Primarschule )Zyklus 1 und 2(" in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt for Gesundheit

