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 تماس داشته اند  COVID-19 با  K-12در مدارس افرادی که  رد�ایب 

ی ن  را با�د داشته باش�د نحوە آمادە سازی و انتظار چه چ�ی

 2020آ�وست سال  4از 

 

از  ی�ی جلوگ یبرا) VDH( ا �نیرج�با وزارت بهداشت و  یدر همکار  همه نقش مه� رانیفرزندان ، معلمان ، پرستاران مدرسه ، کارمندان و مد،  نیوالد
 حا� ر سالمت خود را رصد کنند د د �در جوامع ما دارند. . همه افراد با COVID-19مدرسه و کمک به کند کردن انتقال  ط�به مح COVID-19ورود 

کت کند ،  گر �د یتهایدر فعال ا �در مدرسه  د �بودن نبا مار �در جامعه حضور دارد و در صورت ب COVID-19که  ند در معرض ابتال به بدان نکهیا ا ��ش
COVID-19 �قرار گرفته است.  توسط شخ 

 دادە شوند؟ ص��شخ COVID-19با  افراد  افتد ا�ر بر�ن  � اتفا�ت  چه

دادە شود ، پزشک طبق قانون  ص��شخ COVID-19توسط پزشک مبتال به  ا �داشته باشد  COVID-19 ی�ست مثبت برا که شخ�  هنگا�
(تحت  دهد تا متخصصان بهداشت عمو� اجازە � VDHاطالعات به  نیگزارش دهد. گزارش ا  VDHمثبت را به  ش�آزما ا � ص�مکلف است �شخ

 تماسکه ممکن است در معرض   گران�ارائه آموزش و کسب اطالعات در مورد د یبرا COVID-19مبتال به  شخصعنوان "باز�رس پروندە") به 
  17در سن  COVID-19باشند ، برسد. ا�ر فرد مبتال به 

گ
 کند.   ��رست صحبت � ا � ا �جوان�ت باشد ، باز�رس پروندە با اول ا � سال�

ن اول ی) براLHD( که محققان پروندە از بخش بهداشت مح�  هنگا�  هستند ، مراجعه � COVID-19که گزارش شدە مبتال به   یبار به افراد نی
 کنند ، آنها: 

 � کنندو درخواست  د ی�را تأافراد خانوادە   یت یاطالعات جمع• 

 "د؟�کن  د ی�را تأآنها تولد  خ�ــــنام فرزندتان) و تار  ا �نام خود ( د �توان � ا �سوال: "آ نمونه

ا ا �و درمورد هرگونه عالئم و � دهند آموزش ارائه  COVID-19در مورد  •  ندفرد ممکن است سوال کن اسا� ط��ش

ف به ب ا �شما (، عالئم  ا �: "آسؤالنمونه   کرد؟"  مارستان�فرزند شما) را مجبور به رفنت

 م�کنندرا مرور  گر �و منابع د یجداساز  یها ه�توص •

 " د؟�دار  ؟ چه نگرایف با�د باشد چگونه ماندن خانه در : "سؤالنمونه 

 آنها باشد  د �که ممکن است در معرض د  ک�هرگونه تماس نزد یی شناسا یبرامخاطب  ایب �رد •

ا�  را با ک� دیف �نوش ا �، غذا  �د کرد  � یمار �که احساس ب  در حا� ا � د �ش�  مار �ب نکهیروز قبل از ا 2فرزندتان) در  ا �شما ( ا �: "آسؤالنمونه  به اش�ت
 " ؟ند �شسته ا �وسدر ات�  در کنار شخ� کردند   � مار �که احساس ب  در حا� ا �شود  مار �ب نکهیروز قبل از ا 2فرزندتان) در  ا �شما ( ا �آ د؟�گذاشت

 

 باز�رس پروندە: 

ف شمارە تأم •  م�دهدشما قرار  ار �را در اخت اطالعات ما� ا � م�خواهد فرزندتان را  ا �(فرزند شما)  اجتما� نی
ا�  ک�فرزندتان را با هر مخاطب نزد ت�ه�  ا �نام  •  . م�گذارد به اش�ت

 با ماندن در  د �آلودە است با ا � ض�که م�   اطراف آنها باشد. در خانه ، هر ک� ت�که امن  یی در خانه بمانند تا جا د �که در انزوا قرار دارند با  یافراد
 جدا کند گران�خود را تا حد ممکن از دخانه 

  

توانند بعد از  � ه اند داشت یمار �که عالئم ب  COVID-19. افراد مبتال به در صورت امکان منطقه خاص و استفادە از حمام جدا�انه ا �" مار�"اتاق ب
 نند کاهش دهندە تب ما  یساعت بدون تب (بدون استفادە از داروها 24خود بازگردند:  یها ت�همراە شوند و به فعال گران�با د ر �موارد ز اتمام 
ف ول�س از پ�دا�ش اروز  10و  افته�) و عالئم بهبود ب��روفنیا ا � نوفنیاستام  نداشته اند � که هرگز عالمیت   COVID-19عالئم. افراد مبتال به  نی

 خود بازگردند.  ت�و به فعال د�گران به  COVID-19مثبت  ش�روز از آزما 10توانند �س از گذشت 
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 از مدرسه سؤال کند؟ ممکن است بخش بهداشت مح� ن�ع اطالعایت  چه

کت   ک�مشخص شود که در  COVID-19با  شخ� ا�ر   ب�ش�ت  اطالعات یجمع آور  یممکن است برا LHDکند ،   در آن کار � ا � کردەمدرسه �ش
ا� گذاشت COVID-19فرد مبتال به  ت�به مدرسه مراجعه کند. نام و ه�  بر اساس  LHDشود.  � د ی�تأ LHDتوسط  ا �شود و  � با مدرسه به اش�ت

 را درخواست خواهد کرد.  ��رست آن شخص ، اطالعات خا� ا � COVID-19با شخص مبتال به  ود مصاحبه خ

س هستن که به راحیت   مهم خواهد بود که مدارس اطالعایت  ار �، �س COVID-19 ی�ی گ  همهدر زمان   � اطالعات درخواسیت  د را ته�ه کنند. در دس�ت
 باشد:  ر �تواند شامل موارد ز 

 مرکز نیو کارکنان ا ان�تعداد کل دا�شج�  •
 کالس خاص  ا �کالس   ک�تعداد کل دا�ش آموزان و کارمندان در  •
 کالس خاص  ا �کالس   یفهرست برا ا �برنامه کالس  •
 کالس خاص  ا �کالس   ک� یکالس برا  نمودار صند� •
ف کالس خاص (به عنوان مثال ، فاصله م  ا �کالس   ک�در  ی�ی شگ�پ اقدامات •  اتاق) ت�، ظرف �ی
ی دا�ش آموزان در  •  ات��وس خاص �ی مس ک� یات��وس برا نحوە جا�گ�ی
 و کارمندان ان�اطالعات تماس با دا�شج�  •
داشته تماس با او  ممکن است مدت زمان قابل توج�بودە  COVID-19 مبتال به  که  خاص شخ� یگروە ها  ر یاطالعات در مورد سا •

 باشگاە مدرسه ، مراقبت بعد از مدرسه) ک�،  ورز�ش  م�ت ک�باشد (به عنوان مثال ، 
 دادە اند:  یمار �گزارش ب  ا� �ی کارمندان که اخ  ا �اطالعات در مورد دا�ش آموزان  •

o عالئم 
o  وع خ�ــــتار  �ش
o در آن وجود دارد که امکانایت   یی مکانها 

 

 ارتباط برقرار خواهد کرد؟ انو مأمور  ��رستان/  نیچگونه مدرسه با دا�ش آموزان ، والد

LHD رستان ، دا�ش آموزان و کارمندان را در مورد اوضاع آ�اە سازد.  نیمحرمانه ، والداطالعات کند تا ضمن حفظ   � ب�مدرسه را ترغ�� /LHD 
 . اطالعات را در اخت�ار قرار دهد  واق� یو برگه ها یی الگو یتواند با نامه ها �

 رسد؟ چه خواهد شد؟ � جه�تماس با ما به نت محدود کردن یبرا بخش بهداشت و درمان مح� چگونه

که ب�ش�ت  صاحبه مورد و هرگونه اطالعات از اطالعات به دست آمدە توسط م LHDتماس") در  اب�(موسوم به "رد بهداشت عمو� متخصصان
داشتند ، استفادە  ک�تماس نزد COVID-19بودند با شخص مبتال به  یم�  که�که در حال  یافراد یی شناسا یشدە است برا ه�مدرسه ته نیتوسط ا

 کنند.   ��رست صحبت � ا � نیبا والد تما� یها اب�جوان تر باشد ، رد ا �سال  17 با فرد   ک�نزد تماسکنند. ا�ر   �

در معرض ترشحات  ا �گذراندە و   COVID-19شش پا از شخص مبتال به  فاصله را در � قه�دق 15از  ش�شود که ب � شامل کسایف  ک�نزد تماس
ظروف  ا � وانیل�ا درحا� که �ا�ت ب�ماری در آنها وجود داشته ،   عطسه کردە اند.  ا �به عنوان مثال ، �فه شخص قرار گرفته اند  تنف�

ا� گذاشت دیف �آشام مثبت ا�ر  ش�روز قبل از آزما 2 ا �شدن ،  مار �روز قبل از ب COVID-19 2فرد مبتال به ە اند. د�بوسه اند و �ا همد�گر را به اش�ت
 است.  ینداشته باشد ، م�  یهرگز �شانه ا

ف شود (به عنوان مثال ، کاهش اندازە کالس ، جدا کردن م که در مدرسه انجام �  ی�ی شگ�به ن�ع کالس ، اقدامات پ �سته  ت�) و سن فرزندان و فعال�ی
ف آنها در مدرسه ، تع  ز کالس ا  ک�در  COVID-19با  یمخاطب ا�ر فرد ف�دشوار است. تع�  ار �، �ستماس داشته اند  ک�کودکان از نزد  ا �آ نکهیا ینی

با  یشود. ا�ر فرد تل�ت  ک�تماس نزد ک�، ممکن است کل کالس فاصله دارد  گر �کد�فاصله شش پا از  کم�ت از   شود که در  یی کودکان خردسال شناسا
COVID-19  ت�در مورد فعال یتر  قیمشخص شود ، ممکن است بتواند اطالعات دق عل� ئتیدر معلم / عضو ه ا � ستایف �ی دا�ش آموز دب ک�در 

 . د �ی قرار بگ ک�دسته تماس نزد نیممکن است در ا که کم�ت ک�  یخود ارائه دهد ، به گونه ا یها و تعامل ها

 

ن که به عنوان مخاطب  یبا افراد تما� یها اب�که رد  هنگا� � شناخته � ک�نزد نی  کنند:   � دا �پ شوند ، دس�ت

 م�کنندو درخواست  د ی�را تأ افراد  یت یاطالعات جمع •

 "د؟�کن  د ی�تولد را تأ خ�ــــنام فرزندتان) و تار  ا �نام خود ( د �توان � ا �سوال: "آ نمونه
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 ندکه ممکن است فرد داشته باشد سؤال کن  و در مورد عالئ� د � دهنآموزش ارائه  COVID-19در مورد  •

 " د؟�عالئم هست نیاز ا ک�فرزند شما) در حال حا�ف مبتال به هر  ا �شما ( ا �آ د؟�دان را � COVID-19عالئم  ا �سوال: "آ نمونه

ف � یرا برا و مناب� د �کن  ه�را در صورت وجود توص ش�آزما •  د�فراهم کن ش�آزما یمکانها افنت

 "د؟�فرزندتان) را �ست کن ا �تا خود ( د �که کجا برو   د �دار  یشما برنامه ا ا �سؤال: "آ مثال

کند و   دهد هر روز در مورد عالئم خود برر� امکان � LHDکه به   د �به نام "سارا هشدار" ثبت کن و گزارش د� ابزار نظاریت  ک�مخاطب را در  •
 در صورت لزوم آنها را به مراقبت متصل کند. 

 "د؟�را تج��ه کردە ا یگر �عالئم د ا � د �فرزندتان) امروز تب داشت ا �شما ( ا �سوال: "آ مثال

 د�منابع را مرور کن ر یو سا نهیدورە قرنط ان�پا خ�ــــ، تار  نهیقرنط یهاه�توص •

 " د؟�دار  رسد؟ چه نگرایف  خانه چگونه به نظر � نهیمثال: سوال مثال: "قرنط سوال

 تماس ...  اب�رد

 نخواهد کرد.  د ی�را تأ COVID-19شخص مبتال به  ت�ه�  ا �نام  •
 نخواهد پرس�د. فرزندتان  ا �از شما  اطالعات ما� ا �مهاجرت  ت�، وضع اجتما� ت�از شمارە امن •
ل  ش�انجام آزما یبرا • ف  شما نخواهد آمد. به م�ف

 14به مدت خودشان را ) و سالمت ندد (در خانه بماننشو  نهیقرنط د �با ، ه اند قرار داشت COVID-19که احتماً� در معرض   تماسهای نزد�ک کسایف 
ل کن  ند. روز کن�ت

ف مخاطب ه�، کل ش�شود در صورت وجود آزما � ه�توص ف ن ک�نزد نی مثبت ،  جه�و نت ش�صورت آزما. در مشخص شود شوند تا به �عت  ش�آزما �ی
و  د �با است COVID-19 یفرد در نظر گرفته شدە که دارا ف ور �ی شود (در خانه بماند) و از تماس غ یم�ف کند. ا�ر   یخوددار  گر �با هر کس د ی�ف

ف باشد ، مخاطب من�ف  جه�شود و نت ش�زماآ ف دارند. مخاطب از �ن روزە اص� 14 نهیکامل قرنططور  همچنان به  ک�نزد نی به  یاز �نتماس های نزد�ک   نی
 ندارند.  نهیقرنط

 

 ؟تصم�� برای مدرسه گرفته خواهد شد، آ�ا مدرسه �سته خواهد شد  مشخص شود ، چه  CVID-19با  ا�ر شخ�

LHD کند  را برر� یمار �و ب یمار �ب �عیمحدود کردن ش یبا مدرسه کار خواهد کرد تا اقدامات موجود برا 

ف ارائه شدە ، چن . �سته به اطالعات اضا�ف خواهد شد  ه�توص فع� یتهایفعال یبرا اصالحات  ا � اقدامات  ف تم ش�ممکن است شامل افزا اقدامایت  نی  �ی
 موقت ساختمان مدرسه باشد.  ��مناطق و احتماً� تعط ا �از کالس ها  موقت بع�ف  ��کردن ، تعط

 دارند ، در گروە ها  COVID-19عالئم  ا �اند و داشته مثبت  COVID-19 آزما�ش که  کارمندایف   ا �شود ا�ر دا�ش آموزان  ه�ممکن است توص ل�تعط
 شوند.  یی مختلف در �ا� مدرسه شناسا یکالسها  ا �

روز ، ساختمان  14روز است. �س از گذشت  14مدرسه  ات�عمل قیتعل یشدە برا ه�شود ، مدت زمان توص ه�ساختمان مدرسه توص ��تعط ا�ر 
د ننداشته ا COVID-19با  با شخ� ��ارتباط نزد ا� �ی اخندارند و  COVID-19از  عالمت و عالئ� چیکودکان و کارمندان که ه  یتواند برا مدرسه �

 بازگشایی شود. 


