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اطﻼﻋﺎت ﺑرای واﻟدﯾن درﺑﺎره ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻧظم ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ در ﺟرﯾﺎن وﯾروس ھﻣﮫ ﮔﯾر ﮐروﻧﺎ
اﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻣﺎن ﻣﺣﺗرم و واﻟدﯾن ﻣﺣﺗرم،
از ﺗﺎرﯾﺦ  22.06.2020ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﺳﮫ ﻣﺎه ﮐﮫ در ان ﻣﮭد ﮐودک ھﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ اظﻄﺮاری ﻗﺮار داﺷﺖ از
ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﻧﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺣﻔﺾ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﻔﻮﻧﺖ .ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﮭد ﮐودک و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﮭد ﮐودک ھﺎ و از ھﻤﮫ اوﻟﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﮭد ﮐودک ھﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺸﮑﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ اﻏﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ان واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮭد ﮐودک ھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﻣﺎده ﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮭد ﮐودک 2021/2020ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻣﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ،ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ در اطﺎق ھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺎی رﯾﺰﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﻮاﻻت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭد ﮐودک ھﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻗﻠﺒﺎ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  :ﺑﺎ ﻣﮭد ﮐودک ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺪﯾﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺖ ھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادن ﮐودﮐﺎن ﺗﺎن و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﮐودﮐﺎن
ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ دادن ﮐودﮐﺎن در ﻣﺤﻮطﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﮭد ﮐودک ،ﮐﺎھﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﻟﺒﺘﮫ ارﺗﺒﺎط ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺣﻔﻆ دھﻦ و ﺑﯿﻨﯽ و  :ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت ﮐﮫ ﮐودک ﺗﺎن ﻋﺎﺟﻞ و ﺟﺪی ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﮭد ﮐودک ﻧﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻮد،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺎﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﮔﺮوپ
ھﺎی ﻣﮭد ﮐودک و ﯾﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدد.
در ھﻔﺘﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺴﯿﺎر از ﺳﻮال از ﺳﻮی ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ھﺎی ﮐﻮﮐﺴﺘﺎن ھﺎ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﺮﯾﺾ
اﻟﺒﺘﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ ،ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮی و ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﻔﺮ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .در ذﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺟﻮاب ﻣﯿﺪھﯿﻢ ،داﻧﺴﺘﮫ ،ﮐﮫ در ﭼﮭﺎر ﭼﻮﮐﺎت ﭘﻨﺪاﻣﯽ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯽ
ھﻢ داﻧﺴﺘﮫ ﮔﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ طﺒﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی زﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺴﺘﮫ
ﮔﯽ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.
ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ:
در ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎدی  ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ  ،ﮐودک ﻣﺮﯾﺾ در ﻣﮭد ﮐودک اورده ﻧﻤﯿﺸﻮد اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﮭد ﮐودک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐودک ﺗﺎن ﻣﮭد ﮐودک را ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐودک ﺗﺎن ﻋﻼﯾﻢ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻨﻔﺴﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻗﺴﻤﯿﮑﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،ﮐودک ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﮫ در ﻣﮭد ﮐودک ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺳﺮدردی ،ﺳﺮدردی ﻏﯿﺮ ﻧﻮرﻣﺎل ،ﮐﺴﻠﯿﺖ ،ﻟﺮزه ﺳﺮدی،طﺐ ،ﻧﻔﺴﺘﻨﮕﯽ ،از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ
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ﻣﺸﺎم و ﺣﺲ ﻣﺰه .در ﺻﻮرت ﮐﮫ ﮐودک ﺗﺎن در ﻣﮭد ﮐودک ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﻮد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﺎﺟﻞ ﮐودک ﺗﺎن را از ﻣﮭد
ﮐودک ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ .در ﻣﻮرد ازﻣﺎﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﮐﺘﺮ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﮐودک ﺷﻤﺎ در ﻣﮭد ﮐودک دوﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ وی ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون طﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﮭد ﮐودک ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ را ) ﺗﺤﺮﯾﺮی( ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ دھﯿﺪ ،ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻤﺎ از
 ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﻼﯾﻢ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ و ﯾﺎ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﻧﺘﯿﺠﮫ ازﻣﺎﯾﺶ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش دوﺑﺎره ﮐودک
ﺷﻤﺎ در ﻣﮭد ﮐودک ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐودک ﺷﻤﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻮﯾﺪ 19-ﺗﺴﺒﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش وی دوﺑﺎره در ﻣﮭد ﮐودک
ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﯾﻦ را دارد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻢ از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
از ﻋﻔﻮﻧﯿﺖ ﻋﺎﺟﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺎی ﺧﻔﯿﻒ رﯾﺰش واﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎ رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻔﮫ ﺑﺪون طﺐ و ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﻻ را ﻓﺮق ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﮭد ﮐودک داﺷﺘﮫ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻤﺎرا ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﯾﺎ
از ﮐودک ﺷﻤﺎ ﻧﮕﮭﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ذﯾﻞ را ﺟﻮاب ﺑﺪھﯿﺪ :اﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮد ۱۹-دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﺪام ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺪام ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﺎ ﺷﻤﺎو ﯾﺎ ﮐودک ﺗﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﯾﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﮭد ﮐودک ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﯾﺪ،
ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﮭﺎ ھﻢ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻮک ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺻﺤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻔﻮﻧﯿﺖ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ:
اﮐﺮ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻋﻔﻮﻧﯿﺖ ﮐﻮﯾﺪ  19-ﺷﻨﺎﺳﺎی ﺷﺪه ،ﮐودک ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﻮدن درﻣﮭد ﮐودک را ﻧﺪارد .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر  ،اﮔﺮ
ﮐودک ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ازان  14روز ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﯾﮏ ازﻣﺎﯾﺶ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺎس داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺪام ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ھﻢ از ﮐودک ﺗﺎن در ﻣﮭد ﮐودک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﮐودﮐﺎن از ﮔﺮوپ ﺧﻄﺮ:
اﮔﺮ ﮐودک ﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﺎص ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮﯾﺪ 19-در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد ،ﺳﻮال ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ و ﻣﮭد ﮐودک ﺧﻠﻖ ﻣﯿﺸﻮد  ،ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاد ﻓﻘﻂ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﻨﻘﺮدی و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ  ،ﻣﮭد ﮐودک ﺷﻤﺎ و داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻮی واظﻊ ﮔﺮدد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺻﺤﯽ ﻻزم ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺷﮏ ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ھﺎی در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮭد ﮐودک ﮐودک ﺗﺎن وﺟﻮد
دارد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﮭد ﮐودک از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐودک ﺗﺎن در ﻣﮭد ﮐودک درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ را ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮی:
ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺳﺎرس -ﮐﻮﯾﺪ 19-در ﻣﺎده  8ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻔﺾ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻣﺮاض
ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﮐﮫ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﮐﮫ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ راﺟﻊ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮی زون ھﺎی داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از اﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ در ﺟﺎی ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮ در ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ اﻧﯿﺴﺘﺴﯿﻮت روﺑﯿﺮت
ﮐﻮخ ﻧﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

اﺷﺨﺎص ﮐﮫ ،در ﻣﺪت  14روزﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻄﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  14روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﮕﺰراﻧﻨﺪ و دﻓﺘﺮ
ﺻﺤﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﻋﺎﺟﻞ اﮔﺎه ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ اﻣﺮﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﮐﮫ دارای ﭘﺎرﭼﮫ داﮐﺘﺮو ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﮫ در
ان ھﯿﭻ ﻋﻔﻮﻧﯿﺖ ﮐﻮﯾﺪ 19-دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺻﺪق ﻧﻤﮑﻨﺪ .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ داﮐﺘﺮ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻻﺑﺮاﺗﻮار را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد دﻓﺘﺮ ﺻﺤﯽ ﭘﯿﺶ
ﮐﻨﯿﺪ .دﻓﺘﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﻌﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،اﮐﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ .اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﮐودﮐﺎن ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ .در
ﺻﻮرت ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﮫ در ﻣﮭد ﮐودک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﺮدد.
واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت  ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و ﯾﺎ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎز ھﻢ در اﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﯾﺎ ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ای ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ واﺿﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﮔﺎه ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ را ،ﺑﮫ زودی ھﻤﭽﻨﺎن در زﺑﺎ ن ھﺎی زﯾﺎدی  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ﺳﻨﺎت ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻣﺮﮐﺰ
،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ درﻟﯿﻨﮏ ذﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ:

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-oeffnung-kita-undkindertagespflege/

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺑﮫ اﻣﺮ
ﮐﺎرﺳﺘﻦ واﯾﺪﻧﺮ

