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والدین محترم
فصل خزان وزمستان
روش در مقابل سرما خوردگی نورمال وعالیم معمول کرونا
با فرا رسیدن فصل خزان وزمستان درجه حرارت تنذیل میکند ومبتال شدن اطفال و بزرگ ساالن به امراض سرما خوردگی
ازدیاد پیدا میکند.بخصوص در این ایام که فرق نمودن میان سرما خوردگی و وایرس کرونا کاری ساده نیست ،وزارت صحت
روش ذیل در این ایام الزمی میداند
 :1اطفال ونو جوانان که مبتال به سرفه وسرما خوردگی وبخصوص داشتن تب(باالی  38درجه) مجبورند در خانه هایشان
بمانند وبعد از سپری نمودن  24ساعت بدون کدام شکایت صحی می توانند به دورس خود حاضر شوند .سرماخوردگی عادی در
زمره ع فونت دستگاهی تنفسی حاد حساب نمیشود بیشتر باید دقت شود به عالیم مریضی در چند روز گذشته که ازدیاد یافتند یا
خیر.اطفال دارای استماو احساسیت مزمن استند استثنا می باشند وباید قبال توسط داکتر معالج شان تصدیق شود
 :2در صورتیکه اطفال ونوجوانان شکایت از گلو،کوتانفسی،درد عضالت چی همراه با تب ویابدون تب وهمچنان از دست دادن
ناگهانی حس بویایی وحس ذایقه داشته باشند مجبور اند که مجزا از دیگران در خانه بمانند تا والدین محترم شان با داکتر اطفال،
داکتر فامیلی ویا تیلفون اندالین به تماس شده و طبق مقررات شان عمل نمایند .اطفال زیر سن  12از تست کرونا معاف اند .آنعده
از متعلمین که این عالیم را در خود دارند(عالیم سرما خوردگی ساده مستثنا است) توسط معلمین شان روانه خانه های شان می
شوند(در مورد اطفال تا به صنف دوم ابتدایی با مشوره قبلی با والدین شان) توسط یکی از والدین شان انتقال داده شوند .و (از
وسایل نقلیه عمومی اجتناب ورزید) و به داکتر معالج شان اطالع داده شود .از انجاییکه تفاوت میان سرما خوردگی و وایرس
کرونا کاری ساده نیست ،ما متکی به همکاری والدین محترم استیم تا وضع صحت طفل خود را خود درست سنجیده وتصمیم
فرستادن شان را به مکتب بگیرند .مکاتب به همکاری همه جانبه شما متکی است .این یک روند معمول خواهد بود که اطفال
باسرماخوردگی عادی به مکاتب شان خاضر شوند،بعد از برسی جدی عالیم که در باال ذکر شد رعایت مقررات نظافتی.

برای معلومات بیشتر شما در خدمت اند انالین دولتی
Tel.: +41 52 632 70 01
E-Mail: Corona@sh.ch
اوقات کار روزانه
08:00 bis18:00
معلومات تازه را ازآدرس ذیل دریافت نماید.
Webseite des Gesundheitsamts und Webseite Coronavirus und Schule
درود دوستانه ریسه
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