
کودک شما اجازه دارد به مهد کودک 
برود.

ا /  ریزش آب بینی و/ یا گلو درد ب
بدون سرفه خفیف و بدون تب

کودک شما در خانه میماند
مسئولین کالس را مطلع کنید

حال عمومی کودک تا حدودی خوب است حال عمومی کودک خوب نیست  حال عمومی کودک خوب است

آیا بهبود قابل مالحظه ایی در طی ۳ روز رخ 
داده است؟

آیا کودک شما حد اقل برای ۲۴ ساعت بدون 
تب بوده؟

پس از اتمام قرنطینه

مراحل بعدی طبق دستورالعمل های ردیابی ارتباط، 
 زیر نظر پزشک تحت درمان صورت می گیرد. 

کودک در خانه می ماند.

در مدت زمان انجام تست و اعالم نتیجه آن، کودک شما 
اید به مدرسه رود. ب ن

نتیجه آزمایش ...

اگر تست انجام گیرد 

خیر

بله

بله

مثبت

منفی

آیا ناراحتی دیگری وجود دارد؟
- ناراحتی روده-معده

- سردرد
- درد اندام ها

- از دست دادن حس چشایی و بویایی

با پزشک فرزند خود تماس بگیرید.
پزشک در مورد اقدامات بعدی همچنین ضرورت انجام یک 

تست تصمیم میگیرد. 

خیر

بله

بله
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با همکاری اداره  
 

سالمت فدرال 

زمانی ملزم به انجام تست هستید که:
- تماس نزدیک )تماس داری ریسک( با شخصی دارای عالئم بیماری و با سن بیش از ۶ سال انجام گرفته باشد.

- تماس نزدیک )تماس داری ریسک( با شخصی که تست او مثبت میباشد – بدون توجه به سن او– انجام گرفته باشد. 
- حداقل یکی از عالئم مشخص شده با رنگ قرمز، حتی بدون تماس داری ریسک، وجود داشته باشد. عالئم یک بیماری مزمن شناخته شده برای ارزیابی وضعیت در نظر گرفته نمیشود.

 برشور کنفرانس اداره های مدارس آلمان سویس )DVK( جهت کمک و راهنمایی
شیوه عمل در زمان ظهور عالیم بیماری و عالئم سرماخوردگی در کودکان مهد کودک

اهنمایی و توصیه برای والدین                                                                         معتبر تا مارس ۲۰۲۲

00
61

39

Farsi/Farsi

سرفه شدید اگر دلیل آن بیماری مزمن مانند آسم نیست و / یا
تب باالی ۳۸.۵ درجه



چه زمانی فرزند شما باید در خانه بماند؟

برشور کنفرانس اداره های مدارس آلمان سویس )DVK( جهت کمک و راهنمایی 
شیوه عمل در زمان ظهور عالیم بیماری و عالئم سرماخوردگی در نوجوانان مقطع Primar و مقطع  

راهنمایی و توصیه برای والدین

00
65

31

Farsi/Farsi

با همکاری اداره  
 

سالمت فدرال 
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اکنون معیارهای بالینی مشابهی برای بزرگساالن و کودکان و نوجوانان در مقطع Primar و 11H Oberschule( و )۳H اعمال می شود. به 

این معنی که: 

در صورت بروز عالئم بیماری و سرماخوردگی که با کووید-1۹ همسان باشند ، کودک یا نوجوان در خانه می ماند و توسط پزشک تست می شود.

← در صورت مثبت بودن تست، باید که بیمار ایزوله شود.

← در صورت منفی بودن تست ، کودک یا نوجوان باید تا ۲۴ ساعت بدون تب، در خانه بماند.هنگامی که او دوباره احساس کرد که حالش خوب 

است و وضعیت عمومی خوبی داشت ، می تواند به مدرسه بازگردد.

به دلیل انجام این روش ساده، نیازی به دستورالعمل جداگانه برای مدارس مقطع Primar و Oberschule نیست.

HarmoS مطابق نوع نوشتاری *


