اطالعات به طور ر
فشده

ی
شیوۀ برخورد با عالئم بیماری -یا رسماخوردگ در کودکان
در کودکستانها و مدارس ابتدای
اطالعات برای والدین و کارکنان
کودک چه زمای باید در خانه بماند؟
اگر حداقل ییک از عالئم زیر به شکل حاد مشاهده شود:
(در مورد بیماریهای مزمن با عالئم مشابه ،گوایه پزشیک توصیه یمشود).

ی
رسماخوردگ ساده
بدون عالئم دیگر بیماری

ر
ناراحتهای روده و
معده

رسدرد

از دست دادن حس بویای /
چشای

رسفه /گلودرد

باال بودن دمای بدن/
تب باالی  ۳۸درجه

کودکم اجازه ندارد به کودکستان و مدرسه برود.
کودک به ر
دکت نیاز دارد؟

بگیند.
اگر بله ،والدین باید از طریق تلفن با پزشک خانواده یا پزشک متخصص کودکان تماس ر
بله
خت
ر

کودک باید حداقل به مدت ۴۸
ساعت عالئم بیماری نداشته باشد و
خوی به رس
در وضعیت عمویم ی
یبتد.

ر
دکت در مورد انجام دادن یک آزمایش کرونا
گتد.
تصمیم یم ر

آزمایش PCR
انجام نشده
است.

منف

آزمایش  PCRانجام شده
است.
مهم است که رعایت شود:
کودک در فاصلۀ ی
زمان انجام
تست و دریافت نتیجه ،اجازه
ندارد به کودکستان و مدرسه
برود.

مثبت

کودک اجازه دارد به کودکستان و مدرسه برود.
نیازی به گوایه پزشک نیست.

کودک اجازه ندارد به کودکستان و مدرسه برود.
لطفا مقررههای اداره بهداری را رعایت کنید.

ی
اجازۀ دوباره -حداقل  ۱۰روز پس از قرنطینۀ خانیک و  ۴۸ساعت عدم وجود عالئم بیماری
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اطالعات به طور ر
فشده

ی
شیوۀ برخورد با عالئم بیماری -یا رسماخوردگ در کودکان
در کودکستانها و مدارس ابتدای
اطالعات برای والدین و کارکنان (بخش باال را ببینید)
ا
گید .در
خی اصول توسط والدین صورت یم ر
یان اینکه کودک بیمار است یا ر
ارز ی
ی
صورن که کودکان در حالت بیماری آشکار به کودکستان و مدرسه برده شوند و یا
در جریان مراقبتهای روزانه در آنجا بیمار شوند ،مؤسسه یمتواند ترتیب انتقال
را بدهد.

گیی کرونا ر ی
نی صدق یمکرد ،کودکای که آشکارا بیمار
همانطور که پیش از همه ر
هستند نبایست به کودکستان و مدرسه برده شوند.

شیوۀ برخورد در صورت بروز عالئم بیماری
اگر کودکان ییک از عالئم رایج بیماری کووید ۱۹-را که در زیر آمده است ،داشته باشند،
خودداری از حضور در کودکستان و مدرسه و ممنوعیت ورود اعمال یمشود:
» باال بودن دمای بدن و تب (باالی  ۳۸درجه)
گیی تب ،بسته به شیوه و دستگایه که با
قابل توجه والدین :لطفا به انجام درست اندازه ر
گیی یمکنید ،دقت نمایید.
آن تب را اندازه ر
ی
» رسفه و /یا گلودرد ،که به تازگ رخ داده است و نتیجۀ یک بیماری مزمن نیست
» رسدرد
» نار ر
احتهای روده و معده ،ی
یعن اسهال و استفراغ
» از دست دادن حس بویای و چشای

گیند که آیا ی
تلفن با پزشک خانواده یا
والدین بسته به وضعیت کودک خود تصمیم یم ر
خی.
بگیند یا ر
پزشک متخصص کودکان تماس ر
ی
رسماخوردگ هنوز هم نشانۀ رایج بیماری کووید ۱۹-به شمار نیمرود و از این رو معیاری
برای محرومیت از حضور در کودکستان و مدرسه نیست.
در مورد بیماریهای مزمن با عالئم مشابه ،گوایه پزشیک توصیه یمشود.

گتی از خدمات مر ر
اقبت در دبستان و کودکستان
طرزالعمل اجازۀ مجدد برای بهره ر
در صورت عدم تماس با پزشک ،کودک باید پیش از حضور دوباره در کودکستان و دبستان
خوی به ش یبید .پس از
حداقل  ۴۸ساعت فاقد عالئم بیماری بوده و در وضعیت عمویم ی
خون مؤثر مواقع شده است " :با وضیع
این  ۴۸ساعت در این رابطه یک قاعدۀ کیل به طرز ی
که کودک من امروز داشت یمتوانست به کودکستان یا دبستان برود ،بنابراین فردا یمتواند
دوباره آنجا برود".
اگر والدین مشاوره پزشیک دریافت کرده باشند ،این پزشک معالج است که در مورد انجام
گید .در
آزمایش کرونا ویروس سندرم حاد تنفیس ۲-برای تشخیص ویروس کرونا تصمیم یم ر
صورت انجام ندادن آزمایش ،رشایط درج شده در باال ( ۴۸ساعت فاقد عالئم بیماری و
خوی بودن) یا توصیۀ شخیص پزشک برای اجازۀ دوباره اعمال
دوباره در وضعیت عمویم ی
یمشود.
در صورت انجام دادن آزمایش  ،PCRکودکان تا زمان ابالغ نتیجۀ آزمایش در خانه یممانند.

در صورت منف بودن نتیجۀ آزمایش ر ی
نی رشایط درج شده در باال برای اجازۀ دوباره اعمال
خوی بودن یا
یمشود :حداقل  ۴۸ساعت فاقد عالئم بیماری و دوباره در وضعیت عمویم ی
توصیۀ شخیص پزشک.
در صورت مثبت بودن نتیجۀ آزمایش این قاعده اعمال یمشود :اداره بهداری تصمیم
گتد که از چه زمای کودک اجازۀ حضور دوباره در کودکستان یا دبستان را دارد و دورۀ
یم ر
قزنطینه چه هنگایم به پایان یم رسد .کودک باید حداقل  ۴۸ساعت فاقد عالئم بیماری
باشد و حداقل  ۱۰روز پس از آغاز بروز عالئم دوباره به کودکستان یا دبستان برود.
آنن ی
قاعدۀ کیل" :آزمایش اختیاری" توسط تستهای شی ع ی
ژن امکانپذیر نیست.
رفت به کودکستان و دبستان نیازی به آزمایش ی
برای اجازۀ دوباره برای ی ی
منف ویروس و گوایه
پزشک نیست.

ر
بیشت
اطالعات
خواهر و برادر سالم اجازه دارند بدون محدودیت به کودکستان و مدریس بروند ،در
ی
صورن که از سوی اداره بهداری مشمول قرنطینه نشده باشند.
یی
حضور ی ی
داشت شفه خفیف پس از پشت ش
یافت در کودکستان و دبستان در صورت
ر
ی
گذراندن عفونت کرونا ،که بیشی از  ۲۸روز به درازا کشیده شده باشد و حداکی  ۶ماه از آن
گذشته باشد ،با ارائه مدرک بهبودی امکانپذیر است.

این قواعد وضعیت شهر تجاری و آزاد هامبورگ از تاری خ  ۲۰۲۱/۶/۲۹را بازتاب یمدهند.
انطباق با وضعیت جدید یمتواند همیشه در صورت هر گونه حالت اپیدیمیک یا یافتههای
جدید علیم الزم باشد.

بهداری مسئول همیشه باید در اولویت رعایت شوند.
الزامات و مقررههای اداره
ِ
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