
  

 

    (2و  1)چرخه های  یا مدارس ابتدایی مهد کودک کودکان در   سرماخوردگیبیماری یا  عالئمدر صورت وجود  اقدامات الزم 

 09.10.2020دولت:     ان مادر  و پدر قابل استفاده برای توصیه ها اطالعات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام شده در  تست ساله یا یک بزرگسال( داشته باشد، بقیه عمل به  ۱۲تماس نزدیکی با یک فرد عالمت دار ) COVID-19اگر کودکی با عالئم یادآور 

  Merkblatt der Deutschschweizer  منبع:    گیرد. شما نیز باید مورد آزمایش قرار مثبت باشد، کودک  شده   گرفتهتماس با فرد تست دارد. اگر  بستگی آن فرد 

Volksschul-mter-Konferenz )DVK( vom 28.9.2020 "Vorgehen bei Krankheits- a Erk-ltungssymptomen bei Kindern in Kindergarten und  

Primarschule )Zyklus 1 und 2(" in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt for Gesundheit 

 شدید سرفه 
  مزمنیک بیماری  اگر نتیجه

 )مانند آسم(باشد

 کمتر از  تب
 درجه سانتیگراد ۳۸٫۵

و یا  با  گلودردو / یا ما خوردگی سر

 تب و بدونخفیف  سرفه  بدون
و / یا  حس چشایی از دست دادن 

 حس بویایی 
اگر این از دست دادن با 

 .باشدسرماخوردگی همراه ن

 

 وجود دارد؟ فرزند تان در دیگریآیا عالئم 
 اختالالت گوارشی  –
 سردرد –
 درد و خستگی عضالت  /درد در اندام –
 بوی    و / یا از دست دادن طعم –
 

 

 نجام می شود. تست 

نتایج آزمون به   خانه بماند تاکودک شما باید در 
 آید.  دست

 منفی
مدت  حداقل به  فرزند تان بیماریآیا عالئم 

کرده یا   فروکشوضوح    ساعت به 24
     است؟ ناپدید شده 

 

  نیزفرزند شما  غیر اینصورت در 
 است.  المس

 .  یستحالش خوب ن فرزند شما سالم است. نیزفرزند شما   اینصورت در غیر

 بله

       در خانه بماند باید فرزند شما 
 م اطالع دهید.به مدرسه و معل

 Smc خدمات پزشک کانتونی 
Rte de Villars 101, 1752 Villars-sur-

Glâne 
T +41 26 305 79 80, F +41 26 305 79 81 

www.fr.ch/smc 
— 
 0041263057980   :تلفن

 Smc@fr.chایمیل: 

 تماس بگیرید  الج فرزند تانمعپزشک   با
  تصمیم خواهد گرفت است که پزشک این 

انجام شود یا اینکه فرزندتان  تستآیا باید 
 مدرسه بازگردد.می تواند به  

 کودک شما چه زمانی باید در خانه بماند؟ 
 وجود دارد. هنگامی که حداقل یکی از عالئم به رنگ قرمز

 نمی شود. نظر گرفته در وضعیت او عالئم یک بیماری مزمن شناخته شده در ارزیابی 

 نه

آیا وضعیت فرزند شما در عرض سه روز 
 یابد؟  به طور قابل توجهی بهبود می

 بله

 نه

 بله

 بله

 مثبت     

. این دستورالعمل  دستورالعمل های مرجع ردیابی تماس را دنبال کنید
 توسط پزشک درمان کننده مراقبت می شود. ها 

 روز در خانه بماند )منزوی(   10  حداقل  باید شمافرزند 

 

  به یا حداقل شما به وضوح کاهش یافته و  در کودکبیماری عالئم 
 . باشد شده ناپدید ساعت ۴۸ مدت

 برود  مدرسه  اند بهمیتو فرزند شما

 نتیجه آزمون این است:

 

 


