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 اطالعات بھ صورت خالصھ

 

از دست دادن حس بویایی یا 
 چشایی

  اگر ناشی از سرماخوردگی نباشد
 

 

 گلو درد/سرفھ خشک
کھ ناشی از بیماری مزمن مانند آسم 

 نیستند

 
درجھ  38.0تب باالتر از 

 گرادسانتی
گیری درست دما توجھ والدین بھ اندازه

  کنند

 
 

FARSI   فارسی   
    

  برخورد با عالئم بیماری یا سرماخوردگی در کودکان در مدارس ابتدایی
 ھایی برای والدین و افراد شاغلتوصیھ

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 منفی

 چھ زمانی کودک باید در خانھ بماند؟
 ):ھای مزمن مھم نیستندعالئم بیماری/ھمھ عالئم باید حاد باشند(اگر حداقل یکی از عالئم زیر وجود داشتھ باشد 

 

 آبریزش بینی
    بدون عالئم اضافی بیماری

 دلیل ممنوعیت حضور نیست

  گیردپزشک در مورد آزمایش کروناویروس تصمیم می
 

کودک از زمان انجام دادن آزمایش تا زمان آمدن نتیجھ  :نکتھ مھم
 .آن نباید بھ دبستان برود

 ...نتیجھ آزمایش 

  آیا کودک بھ پزشک احتیاج دارد؟
 

با پزشک خانواده یا متخصص کودکان  بھ صورت تلفنیدر این صورت والدین باید 
 .تماس بگیرند

 خیر

 بلھ 

 خیر
 بلھ

 ماندکودک در خانھ می

 بلھ 

 مثبت

  لطفاً بھ
 .توجھ داشتھ باشید مقررات اداره بھداشت

 

روز عاری از تب است و از نظر عمومی شرایط خوبی  1کودک حداقل 
  دارد
 

  :برای راھنمایی والدین
ند توامیتوانست بھ دبستان برود، امروز نیز مانند وضعیت دیروز فرزندم، کھ می

 .دوباره بھ آنجا برود
 

 بلھ  بلھ 

 .کودک مجاز است مجدداً بھ دبستان مربوطھ برود
 .گواھی پزشک الزامی نیست
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 برخورد با عالئم بیماری یا سرماخوردگی در کودکان در مدارس ابتدایی
 )باال را مشاھده کنید(ھایی برای والدین و افراد شاغل توصیھ

 

 

 

 

بعد از قرنطینھ خانگی و پس از  .ھای جدیدی مواجھ ساختھ استگیری کرونا ھمھ ما را با چالشھمھ
کنندگان و در عین حال ھا، ما ھمچنان با دو وظیفھ محافظت ھرچھ بیشتر از ھمھ شرکتبازگشایی دبستان
  .کودکان از حقشان برای آموزش و رفاه دولتی روبرو ھستیمبرخوردار کردن 

 
  .کودکانی کھ بھ وضوح بیمار ھستند نباید بھ دبستان آورده شوندگیری کرونا، طبق روال پیش از ھمھ

  

اگر كودكانی با بیماری آشکار بھ  .کننداین والدین ھستند کھ بیمار بودن یا نبودن کودک را ارزیابی می
 .تواند آنھا را بھ خانھ بفرستدشوند یا در ساعات مدرسھ بیمار شوند، مدرسھ می مدرسھ آورده

 
 
 

 اقدامات قابل انجام در صورت بروز عالئم
معمول است تجربھ کنند، حضور آنھا در  19-اگر کودکان یکی از عالئم زیر را کھ معموالً برای کوید

 :شودمدرسھ و محل مراقبت ممنوع می
 )گراددرجھ سانتی 38.0باالتر از (تب »    

ھ گیری آن بگیری دما بستھ بھ روش و دستگاه اندازهلطفا اطمینان حاصل کنید کھ اندازه :برای والدین
 .درستی انجام شود

 
 

  ،سرفھ خشک » 
گاه یا خارش گاه سرفھ سبک یا گاه .باشند ھای مزمن مانند آسم ناشی نشدهیعنی بدون خلط و از بیماری

 .شودگاه گلو منجر بھ محرومیت خودکار نمی بھ
 از دست دادن حس بویایی یا چشایی»   

طبق دانش علمی  .دلیلی برای محرومیت نیست بھ طور واضح آبریزش بینی بدون عالئم اضافی بیماری
 .در کودکان خردسال نیست Sars-CoV-2ای از عفونت فعلی، آبریزش بینی نشانھ

گیرند کھ آیا باید بھ صورت تلفنی با پزشک عمومی یا فرزندشان تصمیم میوالدین بستھ بھ شرایط 
 .متخصص کودکان تماس بگیرند

مجاز بھ شرکت در مدرسھ ) بھ عنوان مثال آسم(کودکان دارای سرفھ ناشی از یک بیماری مزمن تنفسی 
 .یک گواھی پزشکی در مورد بیماری باید بھ مدرسھ ارائھ شود .ھستند

 مجدد حضور در مدرسھ روال اجازه

حداقل برای یک روز عاری از تب باشد و قبل از مراجعھ ، کودک باید در صورت عدم تماس با پزشک
قانون زیر در این برای والدین ،  .مجدد بھ محل مراقبت در وضعیت عمومی خوبی قرار داشتھ باشد

بھ دبستان برود، فردا صبح نیز  توانستمانند وضعیت امروز فرزندم، کھ می« :زمینھ اثبات شده است
 .»تواند دوباره بھ آنجا برودمی

 
 SARSCoV-2باشند، پزشک معالج در خصوص انجام آزمایش  مشاوره پزشکیاگر والدین بھ دنبال 

، شرایط ذکرشده در عدم انجام آزمایشدر صورت  .برای تشخیص کروناویروس تصمیم خواھد گرفت
ھای فردی یا دستورالعمل )و برخورداری مجدد از شرایط عمومی خوبحداقل یک روز عاری از تب (باال 

 .شودپزشک برای پذیرش مجدد کودک در مدرسھ اعمال می
 

 .ماننددر صورت انجام آزمایش، کودکان تا زمانی کھ نتایج آزمایش مشخص نشود، در خانھ می
 

 

پذیرش مجدد کودک در مدرسھ ، شرایط ذکرشده در باال برای منفی بودن نتیجھ آزمایشدر صورت 
یا  )حداقل یک روز عاری از تب و برخورداری مجدد از شرایط عمومی خوب(: شوداعمال می

 .ھای فردی پزشکدستورالعمل
 

اداره بھداشت در مورد زمان بازگشت کودک  :شودباشد، قانون زیر اعمال مینتیجھ آزمایش مثبت اگر 
ساعت عاری از عالمت بوده و حداقل  48کودک باید حداقل  .گیردمیبھ دبستان یا پایان قرنطینھ تصمیم 

 .روز پس از شروع عالئم بھ دبستان برود 10
 

  :بھ طور کلی
  .نیست گواھی پزشکیبرای پذیرش مجدد در موسسھ نیاز بھ نتیجھ منفی آزمایش یا 

 ھشدارھای دیگر
بدون محدودیت مجاز بھ شرکت در دبستان ھستند، مشروط  خواھران و برادران فرد بیمار کھ سالم ھستند

  .بر اینکھ بھ دستور اداره بھداشت مشمول قرنطینھ نباشند
 

 .ھمواره دارای اولویت بوده و باید رعایت شوند اداره بھداشت مسئولھای نامھھا و آییندستورالعمل
 

در ھر زمان ممکن است ضروری بستھ بھ وضعیت واگیرشناسی یا دانش علمی جدید تغییر مقررات 
 .دھندنشان می 2020اوت  24این مقررات وضعیت شھر آزاد و بازرگانی ھامبورگ را در تاریخ  .باشد
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