
        

 

 (3 سیکل  )دبیرستانی   سرماخوردگی در دانش آموزاناقدامات الزم در صورت وجود عالیم بیماری یا 

 09.10.2020دولت:     ان مادر  و برای پدر قابل استفاده توصیه ها اطالعات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fact sheet of the German-Swiss Elementary School Office Conference (DVK) of 28.9.2020 "Procedure for symptoms of disease and 

cold in young people in lower secondary education (cycle 3)" in cooperation with the Federal Office of Public Health 

 Smc خدمات پزشک کانتونی 
Rte de Villars 101, 1752 Villars-sur-Glâne 

T +41 26 305 79 80, F +41 26 305 79 81 
www.fr.ch/smc 

— 
 0041263057980  شماره تماس: 

 Smc@fr.chایمیل: 

 کودک شما چه زمانی باید در خانه بماند؟ 
 . نوشته شده وجود داشته باشد به رنگ قرمزی که هنگامی که حداقل یکی از عالئم

 در ارزیابی وضعیت او در نظر گرفته نمی شود.عالئم یک بیماری مزمن شناخته شده 

 
 سرفه، گلو درد 

  ناشی از یک  سرفه یا گلو درد اگر 

    . آسم) نیست (مانندمزمن بیماری

 

حس چشایی و یا حس  از دست دادن  ن همراهی با تب وبدخوردگی سرما  ( 38.5)باالی تب
 بویایی

اگر این از دست دادن با 

 همراه نیست. سرماخوردگی 

 بله بله بله

سال سن داشته باشد، توصیه می شود خطر ابتالی کودک به   12   اگر با وجود عالئم، وضعیت عمومی کودک خوب باشد و بیش از
اگر وضعیت عمومی کودک خوب      .کنید www.fr.ch/coronacheckکنترل « کرونا چک» از طریق را  ۱۹-کوید بیماری 

داشته باشد، الزم است با پزشک درمان کننده کودک خود که در مورد نیاز به   روز ادامه  3   نیست و یا اگر عالئم بیش از
 بگیرید. آزمایش تصمیم خواهد گرفت تماس 

 آزمایش انجام می شود یک  تست الزم نیست 

نتایج آزمون به   کودک شما باید در خانه بماند تا
 دست آید. 

 نتیجه آزمون این است:

 مثبت 

 منفی

بماند. به مدرسه و  خانه باید در فرزند شما
       مربی کالس اطالع دهید

  .دستورالعمل های مرجع ردیابی تماس را دنبال کنید
پزشک درمان کننده   این دستورالعمل ها از جانب

 می شود.  داده

  در خانه  روز )انزوا( ۱۰ حداقل باید  شما فرزند

    بماند.

 

 برود  مدرسه د بهنامیتو فرزند شما
 

  حداقل مدت عالئم کودک شما به وضوح به
کرده یا ناپدید فروکش   ساعت۲۴
   است. شده

 توجه:  

  که مشمول  برادر انیو  رانخواه 
تعهدات قرنطینه توسط پزشک  

هیچ   بدون کانتونی نیستند می توانند
 محدودیتی به مدرسه  بروند. 

به وضوح کاهش پیدا  کودک شما  بیماری عالئم  بله
  ناپدید شدهساعت   48 بمدت حداقل کرده و یا 

       است. 

 است.  سالمت درفرزند شما نیز 

http://www.fr.ch/coronacheck%20کنید.

