د کورونا په اړه د کرونا لرونکو سره د اړیکو په اره سناریوګانې
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Senatsverwaltung
für Bildung, Juge_n_d
und Fam1l1e

15 min

زه په اړیکه
کې وم:

< 15 min

15 min

یا

یا

هغه شخص چی د کورونا لپاره
مثبت ازمول شوی دی (ما د هغه
سره لنډ او  /یا لیرې اړیکه درلودل)

یو څوک چې د عالماتو پرته
الهم د کورونا مثبت په توګه
ثابت شوی دی

یو شخص څوک چې د کرونا
له نښو سره مثبت ثابت شوی
دی

زه شاید د هغه شخص لپاره د
دوهمی درجه ارتباط لرونکی
یم

زه شاید د هغه شخص لپاره د
لومړي درجه ارتباط لرونکی
یم

زه شاید د هغه شخص لپاره د
لومړي درجه ارتباط لرونکی
یم

دا انفوگرافیک یو ساده انفوگرافیک دی چې نشي کولی هره قضیه په پام کې ونیسي .د ښوونځي یا روغتیا څانګې مدیریت به په انفرادي ډول پریکړه وکړي.

Kontaktszenarien, Paschtu
Gestaltung: Referat ZS I, Stand: 16.10.2020

دهغو خلگو مختلف کټګوری یا ډلی چی د کرونا مثبت خلگو سره یی تماس لرلی
د  2کټګورۍ اړیکې افراد (د ناروغۍ ټیټ خطر):

15 min
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Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

1

~

د  1کټګورۍ اړیکې افراد (د ناروغۍ خطر لوړ خطر
لري):
15 min
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► د کورنۍ غړي یا د نورو (زده کړې)
ډلو خلک  ،د ورځنۍ پاملرنې ډلې
چې لږترلږه  15دقیقې ورسره مخامخ
تماس نه درلودل.

► هغه خلک چې په ورته خونه کې د فعاله
کورونا درلودنکی شخص سره ارتباط
درلودل ،د مثال په توګه د پاملرنې مرکز
په ډله  ،د کار ځای کی  ،مګر د کورونا
درلودنکی سره لږترلږه  15دقیقې اړیکه
نه درلوده.

► د زده کړې ډلې  /ټولګي  /کورس پورې اړوند ناست
پالنونو له الرې زده کونکي د  2کټګورۍ اشخاصو په
توګه پیژندل کیدی شي چې د تصدیق شوې کورونا قضیې
څخه  1.5متره څخه ډیر واټن کې په ټولګي کې ناست و.
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► هغه خلک چې د کرونا مثبت شخص
سره د بدن له الری مستقیم اړیکه لري
 ،په ځانګړي توګه د تایید شوي کورونا
قضیې خلگو سره د تنفسي الر څخه
لکه مچول ،د اندام سره اړیکه  ،ټوخی
کول  ،او داسې نور.

► لږترلږه  15دقیقې مخامخ اړیکې
لرونکي خلک  ،د بیلګې په توګه .د
خبرو په جریان کې .او پدې کې هغه
خلگ شامل دي چی د مثال په توګه
په عین کورنۍ کې ژوند کوی یا هغه
خلگ چی د ټولنی د (زده کړې) ډلې
 /ورځني پاملرنې ګروپ کی یوځای
دی .

► د زده کړې ډلې  /ټولګي  /کورس پورې اړوند ناست پالنونو
له الرې زده کونکي د  1کټګورۍ اشخاصو په توګه پیژندل
کیدی شي څوک چې د تصدیق شوې کورونا درلودنکی
شخص سره  1.5میټره لږ مصافه کی په ټولګي کې ناست وو
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د اوسني رسمي طبي ارزونې مطابق  ،یوازې هغه څوک چی د تایید شوي کورونا قضیې لومړنۍ نښې څرګندیدو دمخه په دریو ورځو کې د دې
شخص سره اړیکې درلودلې وی د اړیکو اشخاصو په توګه طبقه بندي شوي .که چیرې هغه څوک چې مثبته ازموینه نه ښیې  ،نو هغه کسان د
اریکی خلگ په دله کی شامل دی چی ددی شخص سره د آزموینې څخه درې ورځې دمخه په تماس کی وو.
این اینفوگرافیک یک نمایش ساده است که نمی تواند هر مورد منفرد را در نظر بگیرد .مدیریت مدرسه یا اداره بهداشت به صورت انفرادی تصمیم گیری خواهد کرد.
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