نحوهیِِبرخوردِباِعالئمِِسرماخوردگی/بیماریِدر
کودکانِوِجوانانِدرِمؤسسهیِِمِراقبتِِروزانهِازِکودکانِ(ِ)Kitaوِمدرسهِدرِرِینلندپفالتس ِ
نکاتیِبرایِِ والدینِ،سرپرستانِوِپرسنل ِ

باِدرِنظرِگرفتنِوضعیتِِ فعلیِِعفونتِ،شرایطِِذیلِبرقرارِاستِ :


کودکان و جوانان مجاز به رفتن به مؤسسه ( مؤسسهی مراقبت روزانه از کودکان یا مدرسه) نیستند ،حتی اگر مبتال به عفونت فقط با عالئمِِ
خِ فیف هستند (به عنوان مثال :آبریزش بینی خفیف ،سرفهی خفیف /گاه به گاه) .فقط هنگامی که وضعیت ع مومی پس از  24ساعت خوب
باشد و عالئم دیگر بیماری ظاهر نشوند ،امکان رفتن مجدد به مؤسسهی مراقبت روزانه از کودکان یا مدرسه وجود دارد.

 چنانچه کودکان و جوانان دچار عالئمِِ شدیدتر هستند ،به ویژه عالئم تنفسی و/یا آنفلوانزا (به عنوان مثال :تب ،سرفهی خشک ،از دست
دادن حس چشایی یا بویایی ،یا درد مفاصل و عضالت) یا چنانچه عالئم خفیف اولیه تشدید شوند ،والدین در مورد ضرورت مشاوره با
پزشک تصمیم می گیرند .پزشک م عالج در خصوص انجام تست  SARS-CoV-2تصمیم می گیرد.


در صورت انجام تست ،کودکان و جوانان حداقل تا زمان اعالم نتیجه در خانه می مانند.



اگر نتیجهیِِتستِمنفی باشد ،پیششرطهای الزم برای پذیرش مجدد به شیوهی فوقالذکر ،اعمال می گردد.



اگر نتیجهیِِتستِمثبت باشد ،باید الزامات تعیین شده و مقررات ادراهی سالمت مورد توجه قرار گیرند .کودک یا جوان باید حداقل 48
ساعت بدون عالئم باشد و اجازه دارد حداقل  14روز پس از شروع عالئم مجددا به مؤسسهی مراقبت روزانه از کودکان یا مدرسه برود.

 برای پذیرش مجدد رفتن به موسسه ،اثبات منفی ویروس و همچنین گواهی پزشک الزم نیست.
 چنانچه خواهر و برادر یا یکی از والدین با یک مورد  COVID-19تأیید شده تماس داشته اند ،فقط الزم است فردی که تماس داشته است
در خانه بماند و نه سایر اعضاء خانواده ،تا زمانی که فرد در تماس هیچ گونه عالئم بیماری از خود نشان ندهد و یا این که نتیجه تست او
مثبت نباشد.

این توصیهها از طرف وزارت اجتماعی ،کار ،سالمت و جمعیتشناسی ( )MSAGDو  BMبا هماهنگی مرکز پزشکی دانشگاه ماینتس و ریاست ایالتی
انجمن شغلی پزشکان کودکان و جوانان (انجمن ثبت شده) ( ) BVKJتهیه شده است.
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آبریزش بینی
فاقد سایر عالئم

 سرفه (به دلیل بیماریهای مزمن ایجاد نشده باشد)
 افزایش دما یا تب

کودک برای  24ساعت در خانه می ماند

 آبریزش بینی همراه با سردرد و/یا گلودرد ،وضعیت ع مومی نامطلوب
 اختالل در حس بویایی و/یا حس چشایی

پسِازِ ِ24ساعت

پسِازِ ِ24ساعت

اضافی
 بدون
اضافی

 وضعیت
عمومی خوب

بلی

خیر

والدین تصمیم می گیرند که آیا مراجعه به پزشک ضروری است یا خیر

مراجعه به پزشک

(فقط با گرفتن وقت قبلی به صورت تلفنی!)
پزشک در خصوص انجام تست  COVID-19تصمیم می گیرد
(تا زمان اعالم نتیجهی تست مراجعه به مؤسسهی مراقبت روزانه از کودکان و مدرسه
امکانپذیر نیست)

 24 ساعت بدون
عالئم
 وضعیت عمومی
خوب

نتیجهیِِتستِمنفیِیاِعدمِِانجامِِتست
نتیجهیِتستِمثبتِاست

بهِدلیلِِتاییدِبالینیِِعدمِِوجودِ

ِِCOVID-19

دستوراتِوزارتِسالمت
راِدنبالِکنید!
پذیرش مجدد حداقل پس از  14روز
قرنطینهی خانگی و  48ساعت
فاقد عالئم بودن

کودکِاجازهِداردِمجددِاِبهِمؤسسهیِِمربوطهِبرود
(گواهی پزشک ضروری نیست)
انطباق مقررات میتواند بر حسب وضعیت شیوع (اپیدمیولوژیک) و یا همچنین
یافته های جدید علمی در هر زمان ضروری باشد.

عالئم

