ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ /ﺑﯾﻣﺎری

ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ﻣدرﺳﮫ در راﯾﻧﻼﻧد-ﻓﺎﻟﺗز
ﯾﺎدداﺷت ھﺎﯾﯽ ﺑرای واﻟدﯾن ،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐروﻧﺎ ﻣﻌﻣول ﺑود ،ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ آورده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﺳﺎﺳﺎ واﻟدﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐودک آﻧﮭﺎ ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﮐودﮐﺎن در ﺣﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ آورده ﺷوﻧد و ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺷرﻛت
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﮭد ﻛودك ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد ،ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑرداﺷت آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﻓراھم ﮐﻧد.

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت ﺟزﺋﯽ ﺑدون ﻧﻘص ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود دارﻧد و ﯾﺎ دارای ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف ھﺳﺗﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻓﻘط رﯾزش آب
ﺑﯾﻧﯽ ،ﺳرﻓﮫ ﺧﻔﯾف ،ﮔﻠودرد( ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﻼﺋم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺗب ﯾوﻧﺟﮫ ،آﻟرژی ﺑﮫ ﮔرده ﮔﯾﺎھﺎن( ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﻣﺣروم ﮐردن آﻧﮭﺎ از "ﮐﯾﺗﺎ"  -ﺷﯾرﺧوارﮔﺎه ،ﻣﮭد ﮐودک ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن -و ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳت.

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارزش ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎرزﺗر و اﺧﺗﻼل در وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ دارﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﮔﻠودرد ،اﻓزاﯾش
ﺣرارت ﺑدن( ،ﻣﯽ ﺗوان از ﺷرﮐت در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺧودداری ﮐرد .اﮔرﻋﻼﺋم دﯾﮕری وﺟود ﻧدارد )ﻣﺎﻧﻧد ﻋدم ﺗﻣﺎس آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﯾﺎ ﻋدم وﺟود ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-در ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺧﺎﻧواده( ،ﻣﯽ ﺗوان  -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣوارد دﯾﮕر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ
ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت  -ﻣﻧﺗظر ﺑﮭﺑودی ﺑود .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐودک ﺧود را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘدر و ﻣﺎدر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ دﮐﺗر از
طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﺷﺎوره ﭘزﺷﮑﯽ اﻗدام ﮐﻧﻧد ،ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻣورد اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺳﺎرس  -ﮐووﯾد-دو)  (2-SARS-CoVﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ
ﮔﯾرد.

ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی واﺿﺢ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐووﯾد  19-ﺳﺎزﮔﺎر ھﺳﺗﻧد
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
• ﺗب )در ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل  38.5درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد و ﺑﺎﻻ ﺗر ،در ﮐودﮐﺎن ﻣدرﺳﮫ ای  38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕرادﯾﺎ  /و
• ﺳرﻓﮫ ) ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﻧﺑﺎﺷد( ﯾﺎ  /و
• اﺧﺗﻼل در ﺣواس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ /ﺷﺎﻣﮫ ﯾﺎ ذاﯾﻘﮫ
• ﻋﻼﺋم ﺣﺎد ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﺎ ھر ﻧوع درﺟﮫ ﺷدت و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ی ﮐووﯾد 19 -طﯽ  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺑل از
ﻣرﯾﺿﯽ
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻧدارﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷوﻧد .ﺳﭘس ﭘزﺷﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ آﯾﺎ آزﻣﺎﯾش
 2-SARS-CoVﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت و ﮐدام ﻣﻌﯾﺎرھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺟدد در ﮐﯾﺗﺎ /ﺷﯾرﺧوارﮔﺎه ،ﻣﮭد ﮐودک،
ﮐودﮐﺳﺗﺎن /و ﻣدرﺳﮫ رﻋﺎﯾت ﮐرد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر13.08.2020 :

در ﺻورت ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ
ﯾﺎ در ﻣدرﺳﮫ

ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ:
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻣﻘررات اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اوﻟوﯾت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣدرک ﻣﻧﻔﯽ وﯾروس ،ھﻣﭼﻧﯾن ھﯾﭻ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻻزم ﻧﯾﺳت.
• درﺻورت ﻋدم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ،ﮐودک ﯾﺎ ﻓرد ﻧوﺟوان ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت ﺑدون ﺗب و در وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧوب ﺑﺎﺷد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
اﺟﺎزه ورود دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﯾﺗﺎ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﺷﺎوره ﭘزﺷﮑﯽ اﻗدام ﮐﻧﻧد ،ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻣورد اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺳﺎرس  -ﮐووﯾد-دو) (2-SARS-CoV
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
• اﮔر آزﻣﺎﯾش اﻧﺟﺎم ﯾﺎﺑد ،ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺣداﻗل ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺗﺎﯾﺞ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
• اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽﺑﺎﺷد ،ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود )ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت
ﺑدون ﺗب و وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧوب(
• اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﭼﯾز ﺻﺎدق اﺳت :ﮐودک ﯾﺎ ﻧوﺟوان ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  48ﺳﺎﻋت ﺑدون ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷد و اﺟﺎزه دارد ﭘس از  10روز از ﺷروع
ﻋﻼﺋم ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔردد.
• اﮔر ﺧواھر و ﺑرادر ﯾﺎ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﮐووﯾد 19 -در ﺗﻣﺎس ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻓﻘط ﺿرور اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻓرد ﺗﻣﺎس و ﻧﮫ
ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﺗﻣﺎس ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧدھد ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش او ﻣﺛﺑت ﻧﺑﺎﺷد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.
• ﺧواھر و ﺑرادر ﺳﺎﻟم اﺟﺎزه دارﻧد ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﯾﺎﺑﻧد ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻌرض
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت ﻧﺑﺎﺷﻧد.

اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺗوﺳط  ) MSAGDوزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎر ،ﺑﮭداﺷت و ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ( ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﯾﺎت اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻧﺟﻣن ﺣرﻓﮫ ای ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن ) (BVKJاراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر13.08.2020 :

ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ /ﺑﯾﻣﺎری

ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ﻣدرﺳﮫ در راﯾﻧﻼﻧد-ﻓﺎﻟﺗز
ﯾﺎدداﺷت ھﺎﯾﯽ ﺑرای واﻟدﯾن ،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐودک ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد؟
ﮐودک ﺑﺎﯾد در ﺻورت داﺷﺗن ﺣد اﻗل ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم زﯾر در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد:
) ﺗﻣﺎم ﻋﻼﺋم ﺑﺎﯾد ﺣﺎد ﺑﺎﺷﻧد /ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳﺗﻧد(

ﻋﻼﺋم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ی ﮐووﯾد 19

) 14روز ﯾﺎ
ﮐﻣﺗر(

اﺧﺗﻼل در ﺣواس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﭼﺷﺎﯾﯽ /ﺷﺎﻣﮫ ﯾﺎ ذاﯾﻘﮫ

ﺳرﻓﮫ
ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن
ﻧﺑﺎﺷد

ﺗب ≤  38.5درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ
ﮔراد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر

در ﮐودﮐﺎن

ﺗب< از  38.0درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ
ﮔراد ﺑﺎﻻﺗر

ﺑدون ﭘذﯾرش ﯾﺎ ﻧﮕﮭداری در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ اطﻔﺎل و ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ اﻧزوا در
ﻣﺣل ﺗﺎ زﻣﺎن ﮔرﻓﺗن ﮐودک از آﻧﺟﺎ

ﭘزﺷﮏ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد19 -
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد
)ﻋدم ﺣﺿور در ﻣرﮐزﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ
زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش(

ارﺟﺎع ﺑﮫ دﮐﺗر
)ﻓﻘط ﭘس از
ﺗواﻓﻖ ﻗﺑﻠﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن!(

آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﻋدم آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣذف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ
اﯾﻣن
ﮐووﯾد19 -

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش

اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﭘس از  10روز اﻧزوای
ﺧﺎﻧﮕﯽ و  48ﺳﺎﻋت ﺑدون ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش

اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﺑﻌد از 24
ﺳﺎﻋت ﺑدون ﺗب و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ طﺑﻖ ﯾﮏ ﻗﺿﺎوت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻧﮕراﻧﯽ دﯾﮕری
از ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﮐودک ﻣﺟﺎز اﺳت دوﺑﺎره در ﻣرﮐز ﻣرﺑوطﮫ ﺣﺿور ﯾﺎ
)ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت(

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﻋﻣوﻣﯽ )ﻋﻔوﻧت ﺟزﺋﯽ( ﺑدون اﺧﺗﻼل در وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻓﻘط رﯾزش آب ﺑﯾﻧﯽ ،ﺳرﻓﮫ ﻣﺧﺗﺻر ،ﮔﻠودرد( ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﺋم
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده )ﻣﺎﻧﻧد ﺗب ﯾوﻧﺟﮫ ،آﻟرژی ﮔرده ﮔﯾﺎھﺎن( ،ﺣﺿور در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر13.08.2020

ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و
.ﯾﺎ داﻧش ﻋﻠﻣﯽ ﺟدﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد

