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اطالعات و دستورالعمل برای رسپرست کودک به هنگام تایید ابتال به کووید 19-در کودکستان
چرا این اطالعات را دریافت میکنم؟
در ارتباط با گروه کودکان  /کارمندان در کودکستان کودک شما ،مورد ابتال به کووید 19-پیدا شده است .ردی راب عفونت ادامه دارد
و ر
ارزیاب ما فرزند شما به عنوان یک تماس نزدیک شناخته نم شود
گستدگ ردی راب عفونت را ردیاب عفونت تعیی میکند .بر پایه
ر
که در معرض عفونت قرار داشته باشد.
نمونه گتی برای هر رسماخوردگ یم تواند برای کودکان خردسال ناخوشایند باشد .بنابراین توصیه یم شود کودکان در سنی پیش
دبستاب در درجه اول در خانه و بدون آزمایش کووید 19-بمانند.
من باید االن چه بکنم؟
کودکان بدون عارضه یم توانند به حضور در کودکستان ادامه دهند .در صورت بروز عالئم ،ر
حت عالئم خفیف ،آنها باید در خانه
بمانند.
در صورت نیاز به مشاوره پزشیک ،با  1177یا مرکز بهداشت خودتان تماس بگتید.
کودک چه موقع باید در خانه باشد؟
کودکان دارای عارضه باید در خانه بمانند و از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند.
در صورت بروز عالئم کوتاه مدت :تا زماب که کودک آن عالئم را دارد  2 +روز دیگر در خانه بمانید.
در صورت بروز عالئم خفیف (به عنوان مثال رسفه خفیف و آبریزش بیت) :حداقل  7شبانه روز پس از بروز عالئم در کودک در
خانه بمانید ،که دستکم  2شبانه روز از این  7شبانه روز باید بدون تب و با بهبودی کیل همراه باشد.
در مواردی که نمونه گتی یم شود:
در صورت نتیجه آزمایش منف:
بازگشت به کودکستان یا سایر فعالیت ها یم تواند زماب اتفاق بیفتد که ررسایط عمویم کودک اجازه دهد و مطابق روال عمویم
کودکستان یا دیگر فعالیت ها به هنگام غیبت به دلیل بیماری باشد.
در صورت نتیجه آزمایش مثبت:
کودک باید  7روز پس از ابتال به بیماری و دستکم  2شبانه روز بعد از قطع تب و بهبود ررسایط عمویم در خانه بماند.
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در مواردی که کودک دارای عالئم خفیف باقیمانده مانند رسفه خشک و آبریزش خفیف بیت است  ،اگر  7روز از
بیماری گذشته باشد  ،کودک یم تواند به فعالیت های کودکستاب یا دیگر فعالیت های خود برگردد.
چه زمان تصمیم به انزوا در منل گرفته میشود؟
انزوا در خانه با تصمیم پزشک انجام یم شود و فقط در صورت وجود مورد تایید شده در خانوار اعمال یم گردد.

حقایف در مورد کووید19-
ی
دوره نهفتگ یا انکوباسیون بیماری چقدر است؟
از آلوده شدن تا بیماری نهاب (دوره نهفتیک) بی  2تا  14روز طول میکشد اما بطور معمول این دوره  5روز است.
عالئم رایج کووید 19-چیست؟
به طور کیل کودکان با عالئم خفیف کووید  19-نسبت به بزرگساالن توصیف یم شوند .آنها به اندازه بزرگساالن دچار
ً
احتماال به همان اندازه نت مسی نیستند.
بیماری شدید نم شوند و
به مانند بزرگساالن ،تب و دشواری در تنفس شایع ترین عالئم گزارش شده است در حایل که در برخ از کودکان اسهال،
استفراغ  ،خستیک و آبریزش بیت هم گزارش شده است.
ویروس کرونا چگونه منتقل م شود؟
ً
اصطالحا عفونت قطره ای و تمایس منتقل یم شود .ر
وقت فرد عطسه یم کند ،رسفه یم کند یا
ویروس کرونا از طریق
صحبت یم کند ،قطرات عفوب در هوا پراکنده یم شود .اگر به آن شخص نزدیک باشید ،یم توانید آلوده شوید .وقتر
ر
شسی دست ها به
قطرات روی سطح یا اشیا افتادند ،عفونت از آنجا و اغلب از راه دست منتقل یم شود .،اگر بدون
چشم یا بیت خود دست بزنید ،ویروس ها یم توانند از این راه وارد بدن شوند .به همی دلیل مهم است که فاصله خود
را حفظ کنید و دستان خود را بطور مرتب بشویید.

