
 برای والدین، سرپرست و پرستار کودکان 19اطالعات مربوط به کووید 

 

 که به مدرسه مراجعه یم کنند، باید درمورد نشانه های بیماری کووید 
ی

کلیه دانش آموزان، کارکنان، رانندگان رسویس و کسان
 خودارزیانی روزانه انجام دهند.  19

ایی دارد و ویروس های دیگر در جامعه 19ف شیوع کووید در صورت بیماری، در خانه ماندن برای کمک به توق  .مان، اهمیت بسز
 

 

 هر روز صبح دانش آموزتان را از نظر نشانه های بیماری برریس کنید

 

-ontario.ca/page/covidبرریس کنید. لطفا به بخش  19لطفا هر روز صبح دانش آموز را از نظر نشانه های بیماری کووید 

19-stop-spread را دارد یا بر اساس ابزار غربالگری،  19راجعه فرمایید. اگر دانش آموز هر یک از نشانه های بیماری کووید م

 نباید به مدرسه برود، شما باید: 

ل نگه دارید.  ● ز  دانش آموز را در منز
با استفاده از ابزار گزارش دیه غیبت دانش آموز، بیماری و غیبت دانش آموز را به  ●

 ش دهید. مدرسۀ او گزار 

 
ایط پزشیک قبیل او مربوط است، با مرکز خدمات بهداشتی و  اگر عالئم دانش آموز به شر

درمایز خود مشورت کنید. اگر عالئم جدید است، با مرکز خدمات بهداشتی و درمایز 

ید یا فرزندتان را به مرکز ارزیایی کووید  ید. برای آزمایش و راهنمایی  19خود تماس بگنر بنی

 مراجعه فرمایید.   kflaph.ca/Assessmentبخش بیشنی به 

 
 ر عالئم دانش آموزان در مدرسه آغاز شوداگ

 اگر عالئم دانش آموز شما، چه قبل و چه بعد از ساعات مدرسه، در مدرسه آغاز شود: 

ید ●  .به شما اطالع داده خواهد شد تا فورا دانش آموز را از مدرسه بنی
  .در، شپرست یا پرستار خود در اتاق جداگانه قرنطینه و نگهداری خواهد شددانش آموز بیمار تا رسیدن مادر/پ ●
ات محافظت فردی  ● ز   .مجهز خواهند شد (PPE)کارکنایز که از دانش آموز بیمار مراقبت یم کنند، به تجهنر
 .ممکن است الزم شود خواهر/برادر دانش آموز بیمار از مدرسه برده شود ●
همراه باشد_ با مرکز خدمات  19د برای راهنمایی بیشنی _که ممکن است با آزمایش کووید والدین، شپرست یا پرستار بای ●

ند.   بهداشتی و درمایز مربوط به خود تماس بگنر

 
غنر از  بیماری ای اگر مرکز خدمات بهداشتی و درمایز تشخیص دهد که دانش آموز دچار 

ساعت  24موز یم تواند را توصیه نکند، دانش آ 19است و آزمایش کووید  19کووید 

پس از رفع آخرین عالئم خود به مدرسه بازگردد. اگر دانش آموز دچار اسهال یا استفراغ 

 د. ساعت پس از آخرین وقوع اسهال یا استفراغ به مدرسه بازگرد 48است، یم تواند 

 
 

 
 مرکز بهداشت عمومی کِی. اِف. اِل. و اِی.

  kflaph.caوبسایت: 
 ی هِیستینگز پرینس ادواردمرکز بهداشت عموم

 

 hpepublichealth.caوبسایت: 
 

 2020سپتامبر  2

 

 



 19انجام آزمایش کووید 
  

 نیاز دارد 19اگر دانش آموز به انجام آزمایش کووید 

 بیاورید.  19دانش آموز را به مرکز ارزیایی کووید  ●
 بماند. او  ●

ی
 نیم تواند در مدرسه حضور پیدا کند.   تا زمایز که منتظر نتیجه آزمایش هستید، دانش آموز باید در قرنطینه خانیک

 

ز در قرنط  بماند. توصیه های مرکز ممکن است الزم شود تا زمایز که منتظر نتیجه آزمایش هستید، خواهر/برادر او ننر
ی

ینه خانیک

 .ارزیایی و مرکز بهداشت عمویم را انجام دهید

 

 جام دهد اما آزمایش تکمیل نشده استرا دارد و توصیه شده که آزمایش ان 19اگر دانش آموز عالئم کووید 

را دارد باید با یک مرکز خدمات بهداشتی و درمایز مشورت کند و توصیه های آنها  19هر دانش آموزی که هر یک از عالئم کووید 

  مایز را انجام دهد. اگر توصیه شده که آزمایش انجام شود اما آزمایش تکمیل نشده است، ممکن است مرکز خدمات بهداشتی و در 

 .روز در قرنطینه بمانند 14کودک و افراد در تماس با خانواده را ملزم نماید که برای مدت 

 اگر نتیجه آزمایش دانش آموز منفی شود

 24، یم تواند اگر نتیجه آزمایش دانش آموز منفز شود و دانش آموز با کیس که نتیجه آزمایش او مثبت شده است در تماس نباشد 

ساعت پس از  48ساعت پس از رفع آخرین عالئم به مدرسه بازگردد. اگر دانش آموز دچار اسهال یا استفراغ است، یم تواند 

 آخرین وقوع اسهال یا استفراغ به مدرسه بازگردد.  

روز در  14ستند، برای مدت او مثبت شده است در تماس ه 19الزم است دانش آموزایز که با بیماری که نتیجه آزمایش کووید 

روز پس از قرار   14قرنطینه بمانند، حتی اگر نتیجه آزمایش خودشان منفز شده باشد. این به این علت است که بیماری یم تواند تا 

ز در معرض کووید  ی  19گرفتی بروز کند. مرکز بهداشت عمویم وضعیت هر شخیص که نتیجه آزمایش او مثبت شده است را پیگنر

 .کردخواهد  

 ر نتیجه آزمایش دانش آموز مثبت شوداگ

ی روزانه را از مرکز بهداشت عمویم دریافت خواهد کرد ●   .خانواده شما راهنمایی های الزم و پیگنر
 روز خود را قرنطینه کنند.  14الزم است دانش آموز و افراد در تماس با خانواده برای مدت  ●
 ی خواهد کرد تا رهنمودهای شیوع استایز را انجام دهد. مرکز بهداشت عمویم با مدرسه فرزند شما همکار  ●
ز آنها در معرض بیماری باال  ● به کلیه دانش آموزان، کارکنان و افراد در تماس با آنها که مشخص شود احتمال قرار داشتی

مورد  روز خود را قرنطینه کنند و توصیه های مرکز بهداشت عمویم در  14است، دستور داده خواهد شد که برای مدت 
 انجام آزمایش را انجام دهند.  

در مدیی که دستورالعمل های الزم در حال انجام است، مرکز بهداشت عمویم و مدرسه موضوع را محرمانه نگه خواهند  ●

 .داشت

 اگر نتیجه آزمایش ییک از اعضای خانواده شما مثبت شود

آزمایش مثبت را توصیه یم شود که والدین، شپرست یا پرستار دانش آموز نتیجه  ●
 به مدرسه اعالم نماید، اما این الزایم نیست. 

مرکز بهداشت عمویم ملزم است دستورالعمل قرنطینه کردن اعضای خانواده را  ●
ز حال موضوع را محرمانه نگه دارد.   در اختیار مدارس قرار دهد و در همتر

و به والدین، مدرسه کودیک که خانواده او مبتال شده است را قرنطینه خواهد کرد  ●

 الزم را برای بردن کودک از مدرسه 
ی

شپرست یا پرستار او اطالع داده و هماهنیک

 .انجام خواهد داد

 



 

 که مشکل پزشیک ادامه دار دارند
ی

 دانش آموزان
 

 که مشکل پزشیک ادامه دار با نشانه هانی مشابه کووید 
ی

 دارند  19دانش آموزان

 

دارند. اگر  19ی های فصیل، نشانه هایی مشابه کووید بعیصز مشکالت پزشیک، مانند آلرژ 

دانش آموز عالئم یک مشکل پزشیک شناخته شده را دارد، لطفا توصیه های مرکز خدمات 

بهداشتی و درمایز کودک را انجام دهید. ممکن است مدرسه مدارک مرکز خدمات بهداشتی و 

 .مربوط نیست 19درمایز را درخواست کند تا نشان دهد عالئم به کووید 

 
 

   

ل کووید  ی و کنیر  19پیشگیر
 

ل شیوع کووید  ی و کنیر  نقش فعایل داشته باشند:  19خانواده ها یم توانند با انجام موارد زیر در پیشگیر

انه که مرکز بهداشت عمویم اعالم کرده است.  ●  انجام اقدامات پیشگنر

 پایش عالئم بیماری در خانواده خود به صورت فعال.  ●

 ارتباط شفاف با مدرسۀ دانش آموز.  برقراری ●

ز احتمایل در معرض سایر افراد در مناطفی که تعداد بیماران کووید  ● ی از قرار گرفتی زیاد  19ماندن در منطقه خود و جلوگنر

 است. 

عه عمل کردن به توصیه های مرکز بهداشت عمویم و درک اینکه ممکن است این توصیه ها با توجه به انتقال بیماری در جام ●

 .ما یا عوامل دیگر تغینر کند

 

 

 

 

 

 

 



 


