
در کودکان تحت  خوردگیهای بیماری و سرمارفتار مربوط به نشانه
 مراقبت روزانه و در مدارس

 (16/۰۹/2۰2۰راهنمایی برای والدین )معتبر از: 

 

  دارد های خفیف بیمارینشانه

)مثال آب بینی، سرفه یا خارش 

 گاه گلو(بهگلو یا صاف کردن گاه

)بدون بیماری  سرفه احساس کلی بیماری

 آسم( شده مزمن، مانندشناخته

 

 اسهال

 شوددیده می های بیماری مذکور در باالکم یکی از نشانهدست

 نتیجه منفی تست      

 نتیجه مثبت تست     

تواند به مرکز کودک می

حتی  موزش مراجعه کند،آ

بدون نظر پزشکی و بدون 

. گواهی 1۹-تست کووید

 پزشکی الزم نیست.

 
تواند به مرکز کودک می

          آموزشی مراجعه کند!

 گواهی پزشکی الزم نیست.

 
تواند به مرکز کودک می

 آموزشی مراجعه کند!

شود یک گواهی پزشکی صادر می

 شود.یا برگه تست منفی ارائه می

 
ی که نتیجه تست مثبت در صورت

باشد، اداره صحت عمومی درباره 

 گیرد.مراحل بعدی تصمیم می
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 دهد...های زیر را نشان میفرزند من نشانه ..فرزند من.

 

 فرزند شما به یک پزشک نیاز دارد؟

در صورت نیاز، با پزشک خود یا با شماره خدمات 

 تماس بگیرید. 116 11۷اضطراری پزشکی 

روز در خانه زیر  ۲کودک 

 ماند.نظر  می

 
تواند دوباره به او تنها زمانی می

کم مرکز آموزش برود که دست

ساعت بدون تب و در شرایط  2۴

 خوب عمومی بوده باشد.

 بدون تست

 ۱۹-پزشک درباره انجام یک تست کووید

 گیرد.تصمیم می

بین تست و اعالم نتیجه، کودک نباید به مرکز 

 آموزش مراجعه کند.

 استفراغ

 یایی یا چشاییاختالالت بو      
 

 درجه سانتیگراد ۳۸تب باالی      



حت در کودکان ت خوردگیرماسهای بیماری و رفتار مربوط به نشانه
 مراقبت روزانه و در مدارس

 (16/۰۹/2۰2۰راهنمایی برای والدین )معتبر از: 

 

 

 

 والدین گرامی،
 

، پیش از همه شما به اینکه کودک شما به یک پزشک نیاز دارد یا نه .4

عنوان والدین باید تشخیص دهید. در صورت نیاز، با پزشک مورد 

تماس  116 11۷اعتماد خود یا با شماره خدمات اضطراری پزشکی 

 بگیرید.

 
مربوط است،  1۹-اگر کودک یک نشانه بیماری داشته باشد که به کووید .5

یماری را های عمومی بیک تست باید انجام شود. اگر یک کودک نشانه

کم دو روز نشان دهد، دست 1۹-ظن آشکار نسبت به کوویدبدون سوء

ساعت بدون تب و در شرایط  2۴کم باید در خانه زیر نظر باشد و دست

 عمومی خوب باشد.

 
توانند در خواهران و برادران سالم که در شرایط قرنطینه نیستند، می .6

های آنها نشانه مرکز آموزش حضور یابند، حتی اگر برادر یا خواهر

 خفیف بیماری را داشته باشد.

 
های بیماری که با این حال با یک شخِص دارای در کودکاِن بدون نشانه .7

اند، اداره بهداشت درباره رفتن به نتیجه تست مثبت، شخصا تماس داشته

 گیرد.مرکز آموزش تصمیم می

 
های علمی هها و یافتاین راهنمایی، ممکن است بر اساس رشد تعداد عفونت

 2۰2۰سپتامبر  16جدید متغیر باشد. راهنمایی، وضعیت را در تاریخ 

 دهد.بازتاب می

 
توانید از این وبسایت بازدید کنید: می های دیگری داشتید،اگر پرسش

www.coronavirus.sachsen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های های پاییز و زمستان، در بیشتر کودکان و جوانان معموال عفونتدر ماه

ها آنچنان زیاد است شوند. بعضا شکایت)مثال سرفه و آب بینی( دیده میتنفسی 

شود. با این که رفتن به مرکز مراقبت روزانه کودکان یا مدارس غیرممکن می

گاه یا آب بینی بهها همیشه شدید نیستند.  یک سرفه گاهحال، بیشتر عفونت

وضوع توجه کنید که شود. ولی لطفا به این مخفیف، مانع رفتن به مدرسه نمی

یک مسئولیت عمومی والدین، مراکز مراقبت روزانه کودکان و مدرسه آن است 

های آنها، در برابر عفونت محافظت که همه کودکان و کارکنان و نیز خانواده

تان و نیز افراد متخصص در شوند. بنابراین شما به عنوان والدین، کودکان

مقررات بهداشت عفونت را حتما رعایت صورت ویژه  مراکز آموزشی، باید به

سنگین کردن میان محافظت از -کنید. ولی اصوال همیشه یک فرایند سبک

 عفونت و حق کودک برای مشارکت و آموزش وجود خواهد داشت.

 
-مانده از یک عفونت ویروس کرونا )کوویدبرطرف کردن هرگونه خطر باقی

که انتقال ویروس را تا جای ( ممکن نیست. هدف مشترک ما باید این باشد 1۹

شوند. بر ممکن کاهش دهیم که در این کار اقدامات بهداشتی مطلقا رعایت می

 های خفیف بیماری دارند، مفید نیست.خالف آن، جدا کردن کودکانی که نشانه

 
گیری کرونا، کودکانی که به طور آشکار بیمار مهم: مثل شرایط پیش از همه

اقبت روزانه کودکان برده شوند یا به مدرسه بروند. هستند، نباید به مرکز مر

تشخیص اینکه کودک بیمار است یا نه، اصوال از سوی شما به عنوان والدین 

 شود. در این امر باید توجه شود که:انجام می

 
، خارش گلو یا صاف های دیگر بیماری، همچنین سرفهآب بینی بدون نشانه .1

توانند در مرکز ازی نیستند. این کودکان میگاه گلو، دالیل جداسبهکردن گاه

 آموزش حضور یابند.

 
شود و یک هایی مانند سرفه تشخیص داده میکودکانی که در آنها نشانه .2

توانند همچنان بیماری قبلی غیرمسری مانند آسم هم در آنها وجود دارد، می

 در مرکز آموزش حضور یابند.

 
هستند، نباید  1۹-های کوویده نشانههای بیماری که شبیکودکان دارای نشانه .3

در مرکز آموزش حضور یابند. برای تحقق این امر، یکی از موارد زیر 
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