
بايد مشخص شود که هم مدرسه ای ها هيچ عالئمی از بيماری , هنگام حضور در خانه ی والدين, پيش از ورود به مدرسه
پيش از هر چيز معاينات پزشکی به صورت فردی و عدم , اگر عالئم بيماری قابل مشاهده هستند. نشان نميدهند 19کوويد 

حضور يافتن در مدرسه الزم می باشد

ساعت در خانه تحت مراقبت باقی می ماند 24کودک 
!به مدرسه اطالع رسانی شود 

ساعت  24پس از 
بهبودی مشاهده 

شده و عالئم ديگر 
از جمله تب و يا 
سرفه قابل مشاهده 

نيست

امکان حضور 
در مدرسه 
وجود دارد

:کودک شما يکی يا چندين عالئم زير را نشان می دهد
سرفه ی خشک

تب
تنگی نفس

از دست دادن حواس بويايی و چشايی
 احساس, سر و يا بدن درد, گرفتگی بينی همراه با گلودرد 

ضعف

!به مدرسه اطالع رسانی شود
ساعت هيچ  24پس از 

عالمت اضافه ای مانند تب 
يا سرفه وجود ندارد

از طريق تلفنی با پزشک خود و يا پزشک اطفال در تماس 
 116117باشيد و يا با شماره ی تلفن آمادگی های پزشکی 

تماس حاصل فرماييد

پزشک در مورد تست کردن ويروس کرونا تصميم گيری 
.ميکند

کودک دچار گرفتگی بينی است و عالئم ديگری نشان 
.نمی دهد

در صورت 
جواب مثبت تست 
کودک بايد در 

لطفا . خانه بماند
در اين صورت 
از توصيه ها و 
دستور عمل های 
مراکز بهداشتی 
مسئول پيروی 

.فرماييد

در صورت 
جواب منفی 

تست

بدون تست:
از دستورات 

پزشک 
پيروی شود

اطالعات برای والدين در صورتی که کودک من در خانه بيمار شد

.شما در مورد ضرورت رجوع به پزشک تصميم گيری می کنيد

خيربله

تنها  وقتی که کودک شما 
يک روز بدون تب بوده و 

در وضعيت عمومی 
خوبی قرار دارد

.به مدرسه احتياج به گواهی پزشک نمی باشدبرای بازگشت مجدد 
قوانين برای بيماری های  تشخيص داده شده و موردی که برای والدين و مدرسه از پيش اشنا هستند و غير مسری می اين 

.معتبر نمی باشند, تب يونجه يا نورودرماتيت, آلرژی, به طور مثال آسم, باشند


