اطالعات به شکل مخترص
ی
شیوه برخورد با عالئم بیماری یا رسماخوردگ در کودکان در کودکستان ها و مراکز
مراقبت از کودکان
رهنمودهایییبراییوالدینیویکارکنانیمهدیکودکیهایویکارکنانیمراقبتیکنندهیدریکودکستانیها
چهیزمایییکیکودکیبایدیدریخانهیبماند؟
دریص ی
ورییکهیحداقلیییکیازیعالئمیزیریتبارزیکردهیباشد
(همهیعالئمیبایدیبهیشکلیحادیتبارزیکردهیباشند/ییعالئمیمربوطیبهیبیمارییهاییمزمنیفاقدیاهمیتیهستند):ی

Fieber ab 38,0°C
تبیباالیی38ی
درجهEltern
achten
auf korrekte Temperaturmessung
رسفهیخشک

آبریزش بین

ی
کهیناشیازیبیمارییهاییمزمتیمانندیآسمینباشد

بدونیوجودینشانهیهاییدیگریبیماری

فاقدیدلیلیبراییاعمالیمحدودیتی یویانزوا

میانی
والدینیبایدیبهیاندازهیگیییدقیقی ر
ر
تبیتوجهیکنند

Trockener Husten
Nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z.B. Asthma
بله
آیا کودک به پزشک نیاز دارد؟
پزشکیدریموردیآزمایشیویروسیکرونای
تصمیمییمیگید
ر

بله

ی
ی
دریصورییکهیپاسخیمثبتیباشد،یوالدینیبایدیازیطریق تلفن بایپزشکیخانوادگیخودیوی
Schnupfen
یایپزشکیمتخصصیکودکانیتماسیبگیند.ی
ر

Ohne zusätzliche Krankheitszeichen
kein Ausschlussgrund

یمیانیآزمایشیویروسی
ی
مهمیویقابلیتوجه:یکودکیدریفاصلهیزمای
کرونایویاعالنینتیجهیآزمایش،یاجازهیحضوریدرینهادیمر ی
اقبتیخودی
رایندارد.ی

خیی
ر

خیی
ر
بله
منفی

نتیجه آزماش( ...است)

ماند
کودک در خانه یم
)Benötigt das Kind eine(n
?Arzt/Ärztin

Falls ja, müssen die Eltern telefonisch Kontakt mit Ihrem/r Hausarzt/-ärztin bzw. Kinder- und Jugendarzt/-ärztin aufnehمثبت
men.
لطفایبه

دستورالعمل های اداره بهداشت
توجهیکنید

کودک حداقل به مدت یک روز تب نداشته است و در
ر
خوب به رس یم برد
رسایط عمویم ی

Ja

راهنماییبراییوالدینیدریزمینۀیاقدام:ی
ی
کودکیمنیبایتوجهیبهیوضعیتیکهیدیروزیداشت،ییمیتوانستیبهیکودکستانییایمرکزی
مراقبتیازیکودکانیبرود،یاینیبهیاینیمعتییاستیکهیاوییمیتواندیامروزیبهیآنجایبرو ید.ی

Nein

Negativ
بله

بله
کودک اجازه حضور دوباره در کودکستان یا مرکز مر ی
اقبن را دارد.

Positiv

ی
داشتیگوایهیپزشکیالزایمینیستی.
ِ
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Wichtig zu beachten: Das Kind darf zwischen Testabnahme und Mitteilung des Ergebnisses die Einrich-

اطالعات به شکل مخترص

ی
شیوه برخورد با عالئم بیماری یا رسماخوردگ در کودکان در کودکستان ها و مراکز
مراقبت از کودکان
یرهنمودهاییبراییوالدینیویکارکنانی(بهیقسمتیباالیتوجهیشود)ی.
ی
یاینیموضوعیکهیآیاییکیکودکیبیماریاستییاینه،یاصوالیتوسطیوالدینیصورتییمیگید.
یدریصورییی
ارزیای
ر
ی
کهیکودکانیبهیوضوحیبیماریباشندیویبهیموسسهیمر ی
اقبتیدری
ی
اقبتیآوردهیشوندیوییایدریجریانیزمانیمر
کودکستانییایمرکزیمراقبتیازیکودکانیبیماریشوند،ینهادیمربوطهی[مثالیکودکستانییایدیگرینهادهاییمر ی
اقبتی
ازیکودکان]ییمیتواندیترتیبیبازگشتیکودکیرایبدهد.ی

همهیگیییبیمارییکرونایهمهیمایرایبایچالشیهاییجدیدییروبرویکردهیاست.یپسیازیمسدودیشدنیبسیاریی
ر
ازیاماکنیاجتمایعیحاالیدریمرحلهیبازگشاییکودکستانیهایویمراکزیمراقبتیازیکودکانیهمچنانیزمینهیدلهرهیوی
کهیتایجاییامکانیازیهمهیمردمیبهیخوییمراقبتیکنیمی
ایازییکیسویوظیفهیمایاینیاستی
ی
نگراییوجودیداردیزیر
ی
ی
اییبرخوردارییازیآموزشیویحمایتیهاییدولتیرایبهیجایآوریم.یی
ویهمزمانیحقیکودکانیبر
ییبیمارییکرونایمعتییاستیکه کودکاب که به وضوح بیماراند
اینینکتهیهمانندیزمانیپیشیازیهمهیگی
ی
ر
نباید به کودکستان یا دیگر مراکز مراقبت از کودکان آورده شوند.

شیوه برخورد در صورت بروز عالئم
آبریزش بین بدون موجودیت دیگر نشانه های بیماری بهیهیچیوجهیدلییل برای اعمال محدودیت و
انزوا نیست .بر اساس تازه ترین شواهد علیم ،آبریزش بین نشانه مخصوص عفونت سارس -کوید2-
در میان کودکان خردسال به شمار نیم رود.
ی
ییایمتخصصیبیمارییهایی
ی
والدین،یبستهیبهیوضعیکودکیخودیتصمیمییمیگیندیکهیبایپزشکیخانوادگ
ر
یتماسیبگیند.ی
کودکانیتلفت
ر

ی
ظاهریشدهیباشد،یمنعیرسکتیویممنوعیتی
اگریدریکودکانیییکیازیاینیعالئمیشناحتهیشدهیبیمارییکوید19-ی
حضوریآنهایالزایمیاست:ی
» تب باالی  38درجه
براییوالدین:
یلطفایدریاندازهیگیییتب،یبستهیبهیروشیوینوعیدستگاهیموردیاستفادهیدقتیعملیداشتهی
ر
باشید.ی
» رسفه حشک
بدونیبلغمیویییارتباطیبهیبیمارییهاییمزمتیمانندیآسم.
یرسفهیهایینرمیویگاهیبهیگاهیوینیی
یعتیرسفهی
ر
ی
تخریشیهاییگاهیبهیگاهیگلویمنجریبهیاعمالیمحدودیتیویانزواینیمیشوند.ی

رویکردیمربوطیبهیاجازهیدوبارهیکودکانیبراییحضوریدریکودکستانیهاییایمراکزیمراقبیکودکان
ی
باشد،یرسایطیذکریشدهیدریباالیبراییحضوریدوبارهیدریکودکستانیهایویمراکزی
اگرینتیجهیآزمایش منف
خوب بودن یایی
مراقبتیازیکودکانیاعمالییمیشوند:یدست کم یک روز بدون تب و در وضعیت عمویم ی
توصیهیهاییویژهیپزشک.ی
اگرینتیجهیآزمایشیمثبتیباشد،یاینیقاعدهیاعمالییمیشود:
یادارهیبهداشتیتصمیمییمیگیدیکهیازییچهیزماییی
ر
کودکیاجازهیحضوریدوبارهیدریمهدیکودکیوییایپایانیدورهیقرنطینهیرایدارد.یکودکیبایدیدستیکمیبهیمدتی
48ی ساعتیعالئمیبیمارییراینداشتهیباشدیویاجازهیحضوریدوبارهیدریکودکستانییایمرکزیمراقبتیازیکودکانی
رایدستیکمیدهیروزیپسیازیآغازیبروزینشانهیهاییبیمارییپیداییمیکند.یی
بهیطوریکیلیاینیقاعدهیاعمالییمیشود:ی
یبراییحضوریدوبارهیدریکودکستانییایمرکزیمر ی
اقبتیازیکودکان،یتشخیصیمنفیویروسیویگوایه پزشیک
ضوریینیستند.ییی

قبلیازیکسبیاجازهیدوبارهیبراییبرخوردارییازیخدماتی
ی
دریصورتیعدم تماس با پزشک ی،یکودکیبایدی
ی
خوب برخوردار بوده
مراقبت ،حداقل برای مدت یک روز تب نداشته بوده باشد و از وضعیت عمویم ی
ی"یکودکیمنیبایتوجهیبهی
اییوالدینیبهیخوییکارآمدیباشد :ی
باشد.یاینیقاعدهیکیلیدریاینیزمینهییمیتواندیبر
ی
ی
وضعیتیکهیامرو یزیداشت،ییمیتوانستیبهیکودکستانییایمرکزیمراقبتیازیکودکانیبرود،یاینیبهیاینیمعتیی
استیکهیاوییمیتوان یدیفردایدوبارهیبهیآنجایبرو ید.ی"
ی
،یاینیپزشکیاستیکهیتصمیمییمیگیدیآیاینیازییبهی
دریصورییکهیوالدینیا یزیمشاوره پزشیک بهرهیجوین ید
ر
انجامیتستیبراییتشخیصیسارسیکوید2-یاستییاینه.یدریصورتیعدم انجام آزمایش ،یرسایطیذکریشدهی
خوب بودن)یبراییاجازهیحضوریدوبارهیوییای
دریباالی(دست کم یک روز بدون تب و در وضعیت عمویم ی
توصیهیهاییویژهیپزشکیاعمالییمیشود.ی
ی
دریصورتیانجامیآزمایش،ییکودکانیبای یدیتایزمانیمشخصیشدنینتیجهیدریخانهیبمانند.ی

ی
بیشت
اطالعات
یبریوضعیتیهمهیگییشناشیبیماریییاییافتهیهاییتازهیعلیمی
انطباق با قواعد یمیتواندیدریهریزمانیمبتت
ر
الزمیباشد.یاینیقواعدیدریحالیحاضیوضعیتیهامبورگیدریتاری خی05.08.2020یرایبازتابییمیدهند.یی

اقبتیازی
ی
خواهران و برادران سالم کودک،یاجازهیحضوریبدونیمحدودیتیدریکودکستانییایمرکزیمر
کودکانیرایدریصورتیعدمیاعالنیالزامیبهیقرنطینهیشدنیازیسوییادارهیبهداشتیدارند.ی
الزاماتیویمقرراتیاعالنیشدهیازیسوییاداره بهداشت مسئول اولویتیاجراییدارند.ی
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