ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت
در ﻣورد اﻗداﻣﺎت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﯾروس ﺗﺎج ﺑرای
واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎن در ﻣﮭد ﮐودک
در ﻣﮑﻠﻧﺑورگ-ﭘوﻣرن ﻏرﺑﯽ از  19اوت ﺳﺎل 2020
واﻟدﯾن ﻋزﯾز.،
زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﺑﮫ روال ﻋﺎدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود  ،ﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾم زﯾرا ھﻣﮫ ﮔﯾر وﯾروس
ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺗوﺳط وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ادﻏﺎم و ﺑراﺑری ِ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﻧﺷﺎن دادن اﯾﻧﻛِﮫِ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﺎری ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ از ﻛودﻛﺎن در ﻣﻛﻠﻧﺑورگ
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺣﺗﯽ در اﯾن اﯾﺎم ﺧﺎص اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد
اراﺋﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت زﯾر

ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭼﮫ ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﺑرای ھﻣﮑﺎری دارﯾم؟ )_ne
اﮔر ﮐودک ﻣن ﻋﻼﺋم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ دارد  ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد ﮐرد.ﻋﻼﺋﻣﯽ در ا ﮐودک وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﮐروﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷود .ﮐودک در 14
روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطرﻧﺎک ﺳﻔر ﻧﮑرده اﺳت •
در  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﮐودک و ﺷﺧص آﻟوده  SARS-CoV-2وﺟود ﻧدارد.
آﮔﺎه ﺳﺎزی اﺟﺑﺎری روزاﻧﮫ در ﺻورت اﺧﺗﻼل در ﺳﻼﻣت ﮐودک ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده not
.ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ SARS-CoV-2
در ھﻧﮕﺎم ﺗرک و ﺑرداﺷﺗن  ،واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد از ﭘوﺷش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد  AHAرﻋﺎﯾت رﻓﺗﺎر ﻣﻌﻣول  /ﻓرﻣول
•ﻓﺎﺻﻠﮫ :ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗر از اﻓراد دﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﮭداﺷت :ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﺻﺣﯾﺢ (دردﺳت ﺧود را ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﻧﮑﻧﯾد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزوی ﺧﻣﯾده ﯾﺎ • (دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﺧود اداﻣﮫ دھﯾد  ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر) و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺳﺗن ﻣرﺗب دﺳﺗﺎن ﺧود.
از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره ﭘوﺷش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد •
از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺳﻔر ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺧطرﻧﺎک ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ازﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐوخ ﻧﺟﺎم دھم؟) .ﺧودداری ﮐﻧﯾد

اﮔرﮐودک ﻣن ﻋﻼﭘم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ دارد ﺟﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﻔﯾف و ﻧﺎ ﻣﺷﺧص دارﻧد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﯾﺎ  -ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﻣورد ﻣراﻗﺑت و ارﺗﻘﺎ
ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ھر وﻗت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﺧﻔﯾﻔﯽ دارد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕذارﯾد

اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾد ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
ﺧﺻوﺻﺎ در ﺻورت وﺟود ﻋﻼﭘم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺗوﺻﯾﮫ

<

ﺷده ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﺑﯾﻧدازﯾد
ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ  ،ﺑﮫ ﺷواھد ﺣﮑﺎﯾﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﯾن "اﺛر ﮐﻧﺗرل در ھﻧﮕﺎم

.اﺳت ")(ARE
(https://www.regierungmv.de/static/Regierungsportal/Ministerium٪20f٪C3٪BCr٪20Sozi
ﻧﮕرش ھﺎ und20 ٪Gleichstellung /درales ٪2c٪20Integrati 20 ٪
)Flie ٪C3٪ 9Fschema_Kita.pdf
Pand Pandemicھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ را ﻣﻠزم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓرزﻧد ﺧود و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھر ﮐس دﯾﮕری در ﻣراﻗﺑت
زاﯾﻣﺎن و ﮐودﮐﺎن ﻣدرﺳﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ

ازآﻧﮭﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﮐودک دﺟﺎر اﺧﺗﻼل ﺟدی وﻋﻼﭘم ﺷدﯾد ﺷود در اﯾن ﺻورت ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﮔﯾرﻧد وﺳرﯾﻌﺎ از دﯾﮕر
ﮐودﮐﺎن ﺟدا ﮔردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ واﻟدﯾن ﺷﺎن ﺗﺣوﯾل داده ﺷوﻧد.ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد دھﺎن ودﻣﺎغ ﺷﺎن راھﻧﮕﺎم ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﻣرﯾض ﺑﺑوﺷﺎﻧﻧد.

٣ـ آﯾﺎ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﺗﺎج را ﻣﺛﺑت داده اﻧد  ،در ﻣراﻗﺑت ھﺎی 3----
روزاﻧﮫ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد؟ ( ﻣﮭد ﮐودک
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺛﺑت دارﻧد را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد .اﯾن ﻣورد در
ﻣورد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت در ﺧﺎﻧﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده اﻧد ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.
ـ -۴آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺟﻠﺳﺎت؛ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ وﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن وواﻟدﯾن را ﺑرﮔزار ﮐرد؟-ﺑﻠﮫ  ،ﻋﺻرھﺎی واﻟدﯾن و ﺟﻠﺳﺎت واﻟدﯾن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
ﻗواﻧﯾن ﮐﻠﯽ ﻣﺳﺎﻓت و  -ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘررات ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻘررات دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑرای آراﻣش ﺑﯾﺷﺗر ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ

وﯾروس ﺗﺎج در زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﮑﻠﻧﺑورگ-ﻓوﺑورﻣن LVO MV ،https://www.regierung-

(-ﮐروﻧﺎ-

ﻟوﺳﯾﻧﮓ

اﺧﺑﺎر  -دﯾدﮔﺎه ھﺎ  /اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم-درﺑﺎرهmv.de/Landesregierung/wm/) -
روﮐش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده E2٪ 80٪ 93ﮐروﻧﺎ٪

وﯾروس) ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺎھده ﺷود و از

.ﺷود .ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ واﻟدﯾن در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد از طرﯾق ﺗﻠﻔن اﻧﺟﺎم ﺷود

در دوره از  .15.08اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورای واﻟدﯾن ﮐﮫ ﺗﺎ 15.09.2020
ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺗر 1,5و ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ  Corona Relaxation LVO MVﺑرﮔزار ﺷود .دھﺎن و
ﺑرﮔزارﻣﯽ ﺷود  ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن

ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﭘوﺷﯾده ﺷود .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻓﻘط ﯾﮏ واﻟدﯾن در آن ﺷرﮐت ﮐﻧد.
 -۵در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣت ﻓرزﻧد ﻣن وﺟود دارد؟
ﺑﻠﮫ اﺻوﻻً ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن ﻋﺎدت ﮐرد

 -۶ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم از ﻓرزﻧدم در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧم؟

-

اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ در ﻣورد ﭼﯾدﻣﺎن و داﻣﻧﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد-.اﮔرﯾﮏ ع ﺿوﺧﺎﻧواده

SARS-CoV-2

ﯾﮏ ﺷﺧص ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد  ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت
اﮔر ﯾﮏ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﻓﻘط ﺑرای ﺷﺧص آﻟوده ﺑﮫ
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷﺧص ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت دﻧﺑﺎل
اﮔر ﮐودﮐﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﮔﯾرد  ،ﻣراﻗﺑت از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﯾﮕر اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳن  ،وﺿﻌﯾت
ﻓﻌﻠﯽ را ﺑرای ﮐودک ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد و ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼرا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻗداﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود.
اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﮐودک ﺧود ﻓراھم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرﺻت ﻓﻌﺎﻟﯾت ذھﻧﯽ را ﺑدھﯾد  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل .ب .ﺑﺎ

ﻧﻘﺎﺷﯽ  ،ﺣل ﻣﻌﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺎرھﺎ .اﯾده ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در https: //www.regierung-
mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧم؟

information
ﮐودﮐﺎن در  MVدر ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎ از اول آﮔوﺳت  "2020و س theاﻻت ﻣﺗداول در وب ﺳﺎﯾت وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ،ادﻏﺎم و ﻓرﺻت ھﺎی ﺑراﺑر ﺑﮫ آدرس https: // www.regierung-
mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/ K
C3٪B6rderung/ ٪communikationsfﮔرﻓﺗﮫ ﺷده

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗوان در "ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﻣﻧدان و ﮐودﮐﺎن در ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ از

