
 
 

 ۱۹-کووید

 و سالمت وزارت
 بایرن مراقبت

 آموزان دانش کرونای تشخیصی-خود تست شدن مثبت دنبال بھ قرنطینھ اجرای
 کرده پیدا انتشار زیادی سرعت با جھان در ۲ تنفسی حاد سندرم کروناویروس

 بسیاری در شود،می شناختھ» ۱۹-کووید« نام بھ کھ ویروسی، عفونت این. است
 برخی در و تب سرفھ، مانند سرماخوردگی مشابھ و خفیف عالیم با موارد از

 جملھ از چشایی و بویایی حس در اختالل. شودمی ظاھر بینی آبریزش موارد
 ظاھر عالیمی گونھ ھیچ موارد برخی در. باشند می بیماری این رایج عالیم
می دیده مکرراً  دیگر، طرف از اما »).عالمت بی بیماری« بھ معروف( شوند نمی
 ویژه بھ افراد، از خاصی ھایگروه. گذاردمی وخامت بھ رو بیماری کھ شود

 خطر معرض در اند،نشده واکسینھ کھ جدی ای زمینھ ھایبیماری بھ مبتالیان
 این ممھ. دارند نیاز بیشتری مراقبت و توجھ بھ افراد این. دارند قرار بیشتری

. شود شکستھ عفونت انتشار زنجیره و شده جلوگیری عفونت انتشار از کھ است
 .کند می ایفا راستا این در مھمی نقش کرونا خودتشخیصی تست

 بھداشتی نکات و رفتار طرز بھ مربوط ھایدانستنی

 :آر. سی. پی تست انجام محل ھب رفتن ►
 برای راه ترین مطمئن آر.سی.پی تست مثالً  نوکلئیک اسید تکثیر تست انجام

 تأیید برای تست این انجام بنابراین. است کروناویروس بھ آلودگی از اطمینان

 انجام تا دیگران با تماس رساندن حداقل بھ. است تشخیصی-خود تست صحت

 از منزل، از خارج در مدت این در کنیم می ھتوصی. است اھھمیت حائز تست

 .شود استفاده FFP2 فیلتردار ماسک

 با داشت، نیاز پزشکی کمک بھ یا شد بدتر آموز دانش حال اگر ►
 پزشکان انجمن خدمات مرکز کودکان، پزشک یا خانواده پزشک

 پزشکی اورژانس یا و۱۱۶۱۱۷ تلفن شمارهٴ  بھ بایرن درمانی بیمھٴ 
-خود تست کھ شوید یادآور تلفنی تماس ھنکام. دنمایی حاصل تماس

 .است شده مثبت کرونا تشخیصی
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 مھم بھداشتی نکات

 عطسھ و سرفھ ھنگام بھداشتی نکات رعایت ►
 از را خود روی عطسھ و سرفھ ھنگام بگیرید، فاصلھ دیگران از ممکن حد تا

 یکبار دستمال از یا و نگھداشتھ دھان مقابل را خود بازوی و بگردانید دیگران
 .بیاندازید زبالھ سطل در فوراً  را آن سپس و کنید استفاده مصرف

 ھادست بھداشت ►
 و آب با ھا دست مرتب شستشوی آلودگی، انتشار از جلوگیری منظور بھ

 ویژه بھ دارد، مھمی نقش ثانیھ ۳۰ تا ۲۰ حداقل صابون

 کردن، فھسر یا عطسھ بینی، گرفتن از بعد —
 غذا، تھیھ از قبل —
 غذا، صرف از قبل —
 دستشویی، از استفاده از پس —
آلوده مشھود طور بھ ھادست کھ زمان ھر کل طور بھ و —

 اند،
 دیگر، افراد با تماس از بعد و قبل —

 دقت بھ -ھاآن اطراف محیط یا بیماری بھ مظنون افراد با تماس از بعد و —

 .بشویید

 آلودگی کھ کرد استفاده توان می زمانی الکلی کنندهضدعفونی ھایمحلول از
 باید کننده ضدعفونی ماده روی بر. نشود دیده ھا دست روی ای مشاھده قابل

 عبارات
 .باشد شده قید» کش ویروس« یا» پالس محدود کش ویروس«

 چیست؟ بعدی مراحل

 کروناویروس تشخیصیِ -خود تست کھ آموزانی دانش خصوص در زیر موارد
 خود باید نداشتھ، را رسد کالس در حضور اجازه: است صادق شده مثبت ھا آن
 کنند، اجتناب ممکن حد تا افراد دیگر با تماس از و کنند قرنطینھ بالفاصلھ را

 باید خانھ بھ بازگشت مسیر در. باشند بیماری ناقل کھ دارد وجود احتمال این زیرا
 سرپرست یا والدین باید معموالً  کنند؛ پرھیز دیگران با تماس از االمکان حتی
 .ببرند منزل بھ را آموز دانش

. دھند می اطالع بھداشت اداره بھ مدرسھ مسئولین تست، شدن مثبت صورت در
 مثبت نتیجھ تأیید منظور بھ و داده انجام را بعدی اقدامات بھداشت اداره سپس
 .دھد می ترتیب را آر.سی.پی تست انجام کرونا، خودتشخیصی تست

 بھ مجدداً  تواند می آموز دانش آر،.سی.پی تست نتیجھ بودن منفی صورت در
 اداره و یابد ادامھ باید قرنطینھ تست، شدن مثبت صورت در. بازگردد مدرسھ

 با رفتار ھای شیوه بھترین جملھ از بعدی اقدامات جریان در را شما بھداشت
 .دھد می قرار قرنطینھ دوره در کودکان
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