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 فالتز-کودکان و نوجوانان در مرکز مراقبت روزانھ و مدرسھ در راینالند
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ھستند بھ مرکز مراقبت روزانھ و یا بھ  مدرسھ آورده نمی شوند. ھمانگونھ کھ قبل از ھمھ گیری کرونا معمول بود، کودکانی کھ بھ وضوح بیمار 
م شركت اساسا والدین ھمچنان ارزیابی می کنند کھ آیا کودک آنھا بیمار است یا خیر. اگر کودکان در حال بیماری بھ موسسھ آورده شوند و یا ھنگا

 سھ می تواند زمینھ را برای برداشت آنھا توسط والدین فراھم کند.در فعالیت ھای مھد كودك، کودکستان یا مدرسھ بھ وضوح بیمار شوند، موس
 

 

 

 

 
و یا دارای عالئم خفیف ھستند (بھ عنوان مثال، فقط ریزش آب  عفونت جزئی بدون نقص قابل توجھ در وضعیت عمومی خود دارندکودکانی کھ 

بینی، سرفھ خفیف، گلودرد) یا کسانی کھ دارای سابقھ عالئم شناختھ شده اند (بھ طور مثال تب یونجھ، آلرژی بھ گرده گیاھان)، نیازی بھ 
 ت.و یا مدرسھ نیس -شیرخوارگاه، مھد کودک، کودکستان -محروم کردن آنھا از "کیتا" 

 
(بھ عنوان مثال عالئمی مانند سرفھ، گلودرد، افزایش  عفونت ھایی کھ ارزش بیماری بارزتر و اختالل در وضعیت عمومی دارنددر رابطھ با 

حرارت بدن)، می توان از شرکت در مرکز مراقبت روزانھ یا مدرسھ خودداری کرد. اگرعالئم دیگری وجود ندارد (مانند عدم تماس آگاھانھ 
ھمانطور کھ در موارد دیگر بیماری ھای عفونی  -در بزرگساالن خانواده)، می توان  19-یک مورد تأیید شده یا عدم وجود بیماری کوویدبا 

منتظر بھبودی بود. بستھ بھ اینکھ چگونھ کودک خود را احساس می کند، پدر و مادر تصمیم بگیرند کھ آیا با دکتر از  -قابل مشاھده است 
 ماس بگیرند یا خیر.طریق تلفن ت

) تصمیم می SARS-CoV-2دو( -کووید -در صورتی کھ والدین بھ مشاوره پزشکی اقدام کنند، پزشک معالج در مورد انجام آزمایش سارس 
 گیرد.

 
 

 سازگار ھستند 19-کودکان با نشانھ ھای واضح یا عالئمی کھ با کووید  
 بھ عنوان مثال:

 یا / ودرجھ سانتیگراد 38ھ سانتیگراد و باال تر، در کودکان مدرسھ ای درج 38.5تب (در کودکان خردسال  •
 یا / وسرفھ ( کھ ناشی از بیماری مزمن نباشد)  •
 اختالل در حواس بویایی یا چشایی/ شامھ یا ذایقھ •
قبل از روز گذشتھ  14طی  19 -عالئم حاد بیماری تنفسی با ھر نوع درجھ شدت و تماس با یک مورد تایید شده ی کووید •

 مریضی

و باید بھ پزشک معرفی شوند. سپس پزشک تصمیم خواھد گرفت کھ آیا آزمایش  بھ ھیچ وجھ اجازه ورود بھ تاسیسات ندارند 
SARS-CoV-2  ،نشان داده شده است و کدام معیارھا را باید برای پذیرش مجدد در کیتا/ شیرخوارگاه، مھد کودک

 کودکستان/ و مدرسھ رعایت کرد.
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 در صورت پذیرش مجدد بھ شرکت در مرکز مراقبت روزانھ
 یا در مدرسھ

 
 
 
 

 قاعده کلی:

 دستورالعمل ھا و مقررات اداره بھداشت باید ھمواره بھ عنوان یک اولویت در نظر گرفتھ شود.

 منفی ویروس، ھمچنین ھیچ گواھی پزشکی برای پذیرش مجدد بھ مراکز الزم نیست.ھیچگونھ مدرک 
 

ساعت بدون تب و در وضعیت عمومی خوب باشد، قبل از اینکھ  24درصورت عدم تماس با پزشک، کودک یا فرد نوجوان باید حداقل  •
 اجازه ورود دوباره بھ کیتا یا مدرسھ داشتھ باشد.

) SARS-CoV-2دو( -کووید -در صورتی کھ والدین بھ مشاوره پزشکی اقدام کنند، پزشک معالج در مورد انجام آزمایش سارس  •
 تصمیم می گیرد.

 اگر آزمایش انجام یابد، کودکان و نوجوانان حداقل تا زمان اعالم نتایج در خانھ می مانند. •

ساعت  24مجدد مانند موارد ذکر شده در باال اعمال می شود (حداقل  شرایط الزم برای پذیرش، باشدآزمایش منفیاگر نتیجھ  •
 بدون تب و وضعیت عمومی خوب)

روز از شروع  10ساعت بدون عالئم باشد و اجازه دارد پس از  48باشد، این چیز صادق است: کودک یا نوجوان باید حداقل  نتیجھ آزمایش مثبتاگر  •
 دد.عالئم بھ مرکز مراقبت یا بھ مدرسھ برگر

در  تماس بوده باشند، فقط ضرور است کھ خود فرد تماس و نھ  19 -اگر خواھر و برادر یا پدر یا مادر با یک مورد تایید شده کووید •
 سایر اعضای خانواده، تا زمانی کھ فرد تماس عالئم بیماری از خود نشان ندھد یا آزمایش او مثبت نباشد،  در خانھ بماند. 

جازه دارند بدون محدودیت بھ مرکز مراقبت از کودکان یا مدرسھ حضور یابند مشروط بر اینکھ در معرض خواھر و برادر سالم ا •
 قرنطینھ توسط اداره بھداشت نباشند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( وزارت امور اجتماعی، کار، بھداشت و جمعیت شناسی) با ھماھنگی ھیات ایالتی انجمن حرفھ ای متخصصان  MSAGDاین توصیھ ھا توسط 
 ) ارائھ شده است. BVKJاطفال و نوجوانان (
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 سرفھ
 کھ ناشی از بیماری ھای مزمن

 نباشد

 
اختالل در حواس بویایی یا 

 چشایی/ شامھ یا ذایقھ

 
  
 
 
 

روزانھ اطفال و مدرسھ یا انزوا در پذیرش یا نگھداری در مرکز مراقبت  بدون
  محل تا زمان گرفتن کودک از آنجا

 
 

 
 
 

 نتیجھ مثبت آزمایش
یشمثبت آزمانتیجھ 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم مقررات ممکن است در ھر زمان با توجھ بھ وضعیت اپیدمیولوژیک و
.یا دانش علمی جدید الزم باشد

 

 ارجاع بھ دکتر

 (فقط پس از 

 توافق قبلی از طریق تلفن!)

 19 -پزشک در مورد آزمایش کووید
 تصمیم می گیرد

عدم حضور در مرکزمراقبت روزانھ یا مدرسھ تا (
 زمان دریافت نتیجھ آزمایش)

 24امکان پذیرش مجدد بعد از 
 ساعت بدون تب و یا تا زمانی

کھ طبق یک قضاوت پزشکی، نگرانی دیگری 
 از شیوع بیماری

 وجود نداشتھ باشد. 

 
 

روز انزوای  10امکان پذیرش مجدد پس از 
 ساعت بدون عالئم بیماری. 48خانگی و 

 
 چھ زمانی کودک باید در خانھ بماند؟

 صورت داشتن حد اقل یکی از عالئم زیر در خانھ بماند:کودک باید در 

 ( تمام عالئم باید حاد باشند/ عالئم بیماری ھای مزمن مرتبط نیستند)

 کودک مجاز است دوباره در مرکز مربوطھ حضور یا
 (نیازی بھ گواھی پزشکی نیست)

 
عالئم خفیف (بھ عنوان مثال فقط ریزش آب بینی، سرفھ مختصر، گلودرد) یا با عالئم در رابطھ با عالئم عمومی (عفونت جزئی) بدون اختالل در وضعیت عمومی، یا فقط با 

 (مانند تب یونجھ، آلرژی گرده گیاھان)، حضور در مرکز مراقبت روزانھ و یا مدرسھ امکان پذیر است. شناختھ شده

 
عدم آزمایش بھ دلیل حذف کلینیکی  آزمایش منفی یا

 ایمن
 19 -کووید

 
عالئم حاد تنفسی و تماس با مورد 

 19تایید شده ی کووید 

روز یا  14(
 کمتر)

 
 

درجھ سانتی  38.5≥ تب 
 گراد یا باالتر
 در کودکان

درجھ سانتی  38.0تب> از 
 گراد باالتر
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