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طرزالعمل در صورت داشتن عالئم مریضی و سرماخوردگی دوره ابتدایی
(بشمول کودکستان) (دوره  1و )2

رهنمایی و توصیه ویژه والدین

چه زمان ی طفلتان باید در خانه بماند؟
حداقل یک ی از عالئم ذیل را داشته باشد.
عالئم مریض ی مزمن در این ارزیابی اعمالنم ی شود
سرفه شدید
اگر دلیل آن مریضی مزمن نباشد،
مثل آسم

سرماخوردگی (آبریزش بینی/گرفتگی
بینی) و/یا گلو درد با/بدون سرفه
سبک ،بدون تب

تب

در غیر اینصورت ،طفلتان

در غیر اینصورت ،حال طفلتان خوب است

تب
یش از C° 38.5

حال طفلتان خوب نیست

بلی
طفلتان در خانه م ی ماند
به معلم صنف اطالع دهید!

نخیر

آیاناراحت ی دیگری وجود دارد؟
– ناراحتی معده و روده
– سردرد
– درد دست و پا
– از دست دادن حس چشایی و بویایی

آیا در سه روز بهبود محسوس ی وجود
داشته است؟

نخیر

بلی

بلی

با داکتراطفال فرزندتان به تماس شوید.
داکت راطفال درباره نحوه ادامه بشمول اینکه فرزندتان
باید آزمایش شود یا اگر به مکتب بازگشته می تواند،
تصمیم می گیرد.
اگر آزمایش انجام شود

در زمان بین انجام آزمایش و دریافت نتیجه آزمایش،
طفلتان نباید به مکتب برود!

آیا طفلتان حداقل 24
ساعت بدون تب بوده است؟

منف ی

نتیجه آزمایش ...

مثبت

بلی

م راحل بعدی مطابق با دستورالعمل ردیابی
تماس ،با نظارت
داکتر معالج. .طفلتان در خانه م ی ماند
بعد از اتمام قرنطین

طفلتان اجازه رفتن به مکتب را دارد

006139

اگر طفل دارای عالئم که ممکن نشانه عفونت کووید 19-باشد ،در تماس با طفل دارای عالئم > 12یا یک فرد کالن سال دارای عالئم بوده باشد ،فرد دارای تماس باید آزمایش
بدهد .اگر آزمایش شخص دارای تماس مثبت شود ،طفل دارای عالئم نیز باید آزمایش بدهد.
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