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ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ در ﻣﺪارس از ﮐﻼس 5
ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺪارس

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ/ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ(:

ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﯽ/آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪاوم
)ﺑﺪون ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری(

از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﭼﺸﺎﯾﯽ
اﮔﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ

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

ﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  38.0درﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﺳﺖ دﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻠﮫ

ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ
ﺑﮫ ﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ،ﺳﺮﻓﮫ و
ﻏﯿﺮه .اﻓﺰوده ﺷﺪه

آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارد؟
در اﯾﻦ ﺻﻮرت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪارد

ﺑﻠﮫ

ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک از زﻣﺎن
اﻧﺠﺎم دادن آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﺮود.

ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺮ

ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻮدک ﺣﺪاﻗﻞ  1روز ﻋﺎری از ﺗﺐ اﺳﺖ و از
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ دارد
ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﺮوز ﻓﺮزﻧﺪم ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﺮود ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود.

ﺑﻠﮫ

ﮐﻮدک ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺮود.
ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﮭﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﺎﻣﺒﻮرگ
اداره ﮐﺎر ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ادﻏﺎم )اداره اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
 | Hamburger Straße 47 | 22083 Hamburgﺗﻠﻔﻦ0-37 428 040 :
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ | 24.08.2020 :ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ ، G2140:اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ

ﻣﻨﻔﯽ

ﺑﻠﮫ

ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ...
ﻣﺜﺒﺖ

ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ!
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ

ﻣﻘﺮرات اداره

ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻠﮫ

اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﮫ

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﺪر ﻣﺪارس از ﮐﻼس 5
ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ
ھﻤﮫﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ھﻤﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ،ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ دو وظﯿﻔﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن از ﺣﻘﺸﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﮐﻮدک را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری آﺷﮑﺎر ﺑﮫ
ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

طﺒﻖ روال ﭘﯿﺶ از ھﻤﮫﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻮح ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ
اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ را ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﮐﻮﯾﺪ 19-ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر آﻧﮭﺎ در
ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد:

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

« ﺗﺐ )ﺑﺎﻻﺗﺮ از  38.0درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(
ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ روش و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آن ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

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

« ﺳﺮﻓﮫ ﺧﺸﮏ /ﮔﻠﻮدرد
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺧﻠﻂ و از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
« از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﺎﯾﯽ

روال اﺟﺎزه ﻣﺠﺪد ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﮫ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ،ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻋﺎری از ﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ  ،ﻗﺎﻧﻮن زﯾﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﻓﺮزﻧﺪم ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮود ،ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دوﺑﺎره ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود«.
اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ SARSCoV-2
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮﺷﺪه در
ﺑﺎﻻ )ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﻋﺎری از ﺗﺐ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺠﺪد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮب( ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻓﺮدی
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد ﮐﻮدک در ﻣﺪرﺳﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد ﮐﻮدک در ﻣﺪرﺳﮫ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد) :ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﻋﺎری از ﺗﺐ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺠﺪد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮب( ﯾﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻓﺮدی ﭘﺰﺷﮏ.
اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد :اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮدک
ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  48ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺎری از ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ
 10روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮود.
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ:
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ھﺸﺪارھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪرﺳﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫھﺎی اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﻮاره دارای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮭﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﺎﻣﺒﻮرگ
اداره ﮐﺎر ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ادﻏﺎم )اداره اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
 | Hamburger Straße 47 | 22083 Hamburgﺗﻠﻔﻦ0-37 428 040 :
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ | 24.08.2020 :ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ ، G2140:اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ

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

