
کودک شما می تواند به مدرسه برود

سرفه شدید
در صورتی که ناشی از یک بیماری 

مزمن مثل آسم نباشد

تب سرماخوردگی معمولی )ریزش 
آب بینی/گرفتگی بینی( و/یا گلو درد 

با/بدون سرفه خفیف، بدون تب

کودک شما در خانه می ماند
معلم کالس را مطلع سازید!

در غیر این صورت، حال کودک خوب است در غیر این صورت، کودک سالم 
است

کودک حالش خوب نیست

آیا بهبود قابل مالحظه ای طی سه روز 
رخ داده است؟

 آیا کودک شما در 24
ساعت گذشته تب نداشته است؟

پس از اتمام قرنطینه

مراحل بعدی طبق دستورالعمل های ردیابی ارتباط، 
 زیر نظر پزشک تحت درمان صورت می گیرد. 

کودک در خانه می ماند.

در مدت زمان بین دادن آزمایش و دریافت نتایج آن، 
اید به مدرسه بازگردد! ب کودک شما ن

نتیجه آزمایش ...

در صورتی که آزمایش گرفته شود

خیر

بله

بله

مثبت 
است

منفی 
است

تب
باالی 38.5 درجه سانتی گراد

آیا ناراحتی های دیگری وجود دارند؟- ناراحتی های 
دستگاه گوارش

- سردرد
- بدن درد

- از دست دادن حس چشایی و بویایی

با متخصص اطفال کودک خود تماس بگیرید.
متخصص اطفال در مورد نحوه ادامه کار تصمیم 

اید از کودک شما آزمایش  ا ب می گیرد، از جمله اینکه آی
ا اینکه آیا می تواند به مدرسه بازگردد. گرفته شود ی

خیر

بله

بله

اگر کودکی با عالئم احتمالی بیماری Covid19 با کودک بزرگتر از 12 سال که دارای عالئم بیماری است یا یک بزرگسال دارای عالئم بیماری، در تماس بوده است، این 
اید آزمایش بدهد. اید آزمایش بدهد. در صورتی که آزمایش فردی که تماس داشته مثبت باشد، کودک دارای عالئم نیز ب فرد ب

قابل اجرا از: 28 سپتامبر 2020

با همکاری دفتر فدرال 
سالمت عمومی  

چه زمانی باید کودک شما در خانه بماند؟
حداقل یکی از عالئم زیر را دارد.

عالئم مربوط به یک بیماری مزمن شناخته شده، به این ارزیابی ارتباطی ندارند.

Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK( جزوه راهنمای

روال کار در صورت وجود عالئم مریضی و سطح اولیه سرماخوردگی
)شامل مهدکودک(  )دوره 1 و 2(

دستورالعمل ها و توصیه ها برای والدین 
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