
  
  های متداول فهرست پرسش

  درباره وضعيت کنونی در مدارس/مهدهای کودک 

  گيری کرونا در همه

 
های متداول  در زير، پرسشگيری کرونا قرار گرفته است.  آغاز سال تحصيلی جديد مهدکودک/مدرسه کامال تحت تاثير همه

گير پرهيز شود. در موارد  شوند تا از تحقيقات يا پرس و جوهای وقت آموزان پاسخ داده می سرپرستان يا معلمان، والدين يا دانش

  استفاده کنيد. 0241/510051اضطراری لطفا از شماره تماس مرکزی 

 

  آيند؟ سه، کدام مراحل در پی میدر مهد کودک/مدر 19- نسبت به عفونت به کوويد سوءظندر صورت  .1

 

ها يا کال بستن يک مرکز آموزشی يا بخشی از  ها، رده ها، کالس اقدامات سازمانی مانند الزام به قرنطينه انفرادی افراد، گروه
  شوند. آن، تنها بر اساس فرمان اداره بهداشت و پس از کنترل موردی شرايط اجرا می

 

های بيماری (مانند تب، سرفه خشک، مشکالت تنفسی، از بين رفتن حس چشايی/بويايی، دردهای گلو  در صورت وجود نشانه
  يا مفاصل، تهوع/ استفراغ، اسهال)، فرد مبتال بايد حتما در خانه بماند.

از سوی يک پزشک  ها (حتی ماليم)، مديريت مدرسه/ مهد کودک ضرورت اکيد روشن شدن وضعيت در صورت بروز نشانه
تنها بر اساس راهنمايی  - حتی از افراد تماس  - کند. قرنطينه و جداسازی  عمومی يا پزشک کودکان را به والدين يادآوری می

  بايد اجرا شود. اداره بهداشتمتناسب 

 

 

  افتد؟ آموز مدرسه/مهد کودک مثبت باشد، چه اتفاقی می درباره يک دانش SARS-Cov2اگر تست   .2

 

  موز:آ دانش

رود  (موسسه روبرت ُکخ) انتظار می RKIهای  اگر پس از آن مقررات فاصله و بهداشتی رعايت شده باشند، بر اساس توصيه

بيش از هميشه، زمانی معتبر است که با عدم   (افراد تماس نزديک) به مدرسه نروند. اين امر، K1هيچکدام از افراد گروه 

رسانی  دهان و بينی استفاده شود، يعنی در مدارس آموزش تکميلی. برای اطالع متری يک ماسک 1,5امکان رعايت فاصله 
  گيرد. اين موضوع، اداره بهداشت با مديريت مدرسه تماس می

پرسد آيا در محيط شخصی  گيرد و می در هر صورت با فرد دارای نتيجه تست مثيت يا با سرپرست او تماس می اداره بهداشت
  يا کاری يا مدرسه افراد تماس نزديک وجود داشته است يا نه.

  بنابراين، ثبت برنامه اجباری محل نشستن در کالس، برای پيگيری بهتر ضروری است. 

های کمتری  ابتدايی، به ميزان تعريف بهداشتی مدرسه مربوطه بستگی دارد. هر چه گروه در حوزه مدرسه K1تعداد افراد 
های نزديک  گيری بيشتر باشد، مثال از راه يک ترتيب مشخِص نشستن در کالس، از تماس باهم ترکيب شوند و هر چه سخت

  شود، و به اين ترتيب تعداد افراد تماس نزديک کمتر خواهد بود. جلوگيری می

 

  های مهد کودک: بچه 

کنند) در صورت وجود موردی که به صورت کتبی  در مهدهای کودک (که به طور عادی و بدون فاصله و ماسک کار می

شناسايی شوند، با آنها تماس گرفته شود و در قرنطينه قرار  K1نتيجه مثبت تست او تاييد شده است، تا زمانی که همه موارد 
رسانی به صاحبان مهد کودک، از سوی مديريت مهد  اطالع شود. مرکز آموزشی بسته میگيرند مرکز آموزشی/بخشی از 

  گيرد.  کودک که اداره بهداشت با آنها تماس گرفته است انجام می

 



  

کند، نياز به  گيرد، و اقدامات ضروری را اعالم می تماس می K1فرد گزارش شده  هراز آنجايی که اداره بهداشت با  توجه:
  رود. های بعدی ديگر از ميان می تماس

 

  افتد؟ درباره يک معلم/سرپرست مثبت باشد، چه اتفاقی می SARS-Cov2اگر نتيجه تست   .3

 

  برای معلمان موارد باال به طور مشابه صادق است.

گذاری بايد رعايت  ضاهای مربوط به معلمان (اتاق معلمان و غيره) قوانين فاصلهبا اين حال در گروه معلمان و به ويژه در ف
گذاری در اين امر دارای  گذاری، ماسک دهان و بينی بايد استفاده شود.  قانون فاصله شوند و يا در صورت ممکن نبودن فاصله

  منطقی است.اولويت است؛ يک ترتيب نشستن به صورت جدی و ثبت شده نيز در اينجا راهکاری 

  های درس، بايد به صورت مرتب و به خوبی تهويه شوند. فضاهايی مانند کالس

 

مثال در گفتگوهای گروهی يا در  - های عفونت بيش از همه بزرگساالن هستند  دهنده در مهدهای کودک/مدارس، انتقال

  (کوتاه شده فاصله، بهداشت، ماسک عادی) به صورت مرتب و آشکار بايد توجه شود! AHAهای تنفس! به قوانين  زمان

 

  هايی وجود دارند؟ های ورزش و شنا، چه توصيه درباره کالس .4

  کالس ورزش بايد تا تعطيالت پاييز به صورت موقت در روزهای تعطيل برگزار شود.

رت مرتب مناسب است. از آنجا که خطر عفونت کمتری های ورزشی ضروری است. تهويه عبوری به صو تهويه کافی سالن
های درها انجام گيرد و سطوح  از راه عفونت به صورت آغشتگی وجود دارد، هميشه بايد يک تميزکاری کافی در دستگيره

استفاده و ها پيش از  توان استفاده کرد، با اين حال تميز کردن دستگاه های ورزشی می تماس مشابه ضدعفونی شوند.  از دستگاه
  آموزان بهتر است انجام شود. های دانش و نيز شستن دست  پس از آن،

 

کنندگان ديگر استخر، جابجايی  ها بايد تا تعطيالت پاييز، به دليل مشکالت ويژه (روبرو شدن با استفاده کالس شنا در سالن
  آموزان به سالن، عوض کردن لباس...) کال برگزار نشوند. دانش

 

 

  ها/ مهدهای کودک آموز/يا بچه مهد کودک/سرپرست مثبت باشد، آيا مدرسه يک دانش SARS-Cov2اگر نتيجه تست  .5
  شوند؟ تعطيل می

 

آموزان و  بر اساس مقررات بهداشتی مدارس/مهدهای کودک درباره قرنطينه/جداسازی کودکان، دانش اداره بهداشت
  گيرد. معلمان/سرپرستان تصميم می

 

  مدرسه: 

شوند يا نه، در صورت امکان بايد  گذاری در يک مورد خاص رعايت می اگر مشخص نباشد که آيا مقررات بهداشتی و فاصله
های خاص از آموزش دور نگه داشته شوند. در اين ميان، اداره سالمت افراد تماس نزديک (باال را ببينيد) را  ها/کالس گروه

توانند در کالس درس  آموزان/معلمان ديگر دوباره می شوند. سپس دانش داشته می کند. اين افراد در قرنطينه نگه اعالم می
  شرکت کنند.

  از آنجا که در مدارس آموزش تکميلی، پوشيدن ماسک اجباری است، تعطيلی کلی مدرسه در آنجا بسيار غيرمحتمل است. 

 

  مهد کودک:

وجود ندارد، يک گروه از سوی اداره بهداشت تعطيل گذاری  از آنجا که در مهدهای کودک امکان رعايت مقررات فاصله

آيند و به  ) به شمار میK1شود. کودکان/سرپرستان اين گروه، همگی به طور معمول به عنوان افراد تماس نزديک ( می

  در اينجا برای هر کدام از اعضای گروه بايد فرض شود.») رو در رو(«ای  دقيقه 15روند، چون تماس نزديک  قرنطينه می
کنند، اداره بهداشت تصميم خواهد گرفت که احتماال  های ديگر تماس پيدا می اگر کودکان، برای مثال در هنگام بازی، با گروه



  
توان از  کل مرکز آموزشی بايد بسته شود يا نه. اين اقدام برای مدت انجام پيگيری افراد تماس معتبر است و تنها زمانی می

  ها ممنوع اعالم شود. ن گروهآن پرهيز کرد که رو در رو شد

 

 

ها، دفترها يا ميزهای تحرير بايد به  آموز/معلم مثبت باشد، توالت يک دانش SARS-Cov2آيا هنگامی که نتيجه تست   .6
  شکل ويژه ضدعفونی شوند؟

 

  های مورد استفاده ضروری است. خير. با اين حال، يک تميزکاری اساسی همه بخش

 

  شوند؟ اند، چگونه در مدارس استفاده می  ها داده شده هايی که از سوی ايالت/شهرداری ماسک .7

 

شوند و به عنوان ماسک يدکی به کار می  داده می مديريت مدرسهآموزان از سوی  برای معلمان و دانش FFP2های  ماسک

تر با توجه به دماهای موجود بدن و افزايش مشکالت تنفسی فقط  آموزان جوان بايد به ويژه در دانش FFP2های  روند. ماسک
محافظت  - به ويژه اگر همه اعضای گروه از آن استفاده کنند  - های عادی  به صورت ابزار فرعی به کار گرفته شوند. ماسک

  کنند! کافی را ارائه می

 

 

  شوند؟ ان چگونه انجام میهای غير روتين سرپرستان/معلم تست .8

 

روز تست اختياری خارج از ساعات کار را  14حق انجام  - مستقل از کارفرماها  - همه کارکنان مدارس و مهدهای کودک 
انجام  پزشکان محلیها نزد  شود. تست دارند. فرم مربوطه، برای همه کارکنان، از سوی مديريت مهد کودک/مدرسه پر می

  کند. دخالت نمی شوند. اداره بهداشت می

 

 

  توانند کار کنند؟ های مدارس چگونه می ها، غذاخوری با توجه به افزايش محدوديت .9

 

ساعات تعيين شده برای غذا خوردن يا غذاهای شوند.  های مدارس، اغلب فواصل ضروری رعايت نمی در غذاخوری
توان در نظر گرفت. در اينجا همچنين راهکارهايی برای  بندی شده برای خوردن در کالس، راهکارهايی هستند که می بسته

ه دربار مديريت مدرسه دهی شود. بينی شود و بازگردان ظروف بايد سازمان ها بايد پيش دور ريختن باقيمانده غذا در کالس
  ها). شود (مثال در کالس گيرد. ترتيِب ثابِت نشستن، توصيه می تامين غذا تصميم می

 

 

  توان استفاده کرد؟ آيا از ابزارهای آموزشی، مانند ميکروسکوپ، می .10

 

آموز ممکن است،  استفاده از ابزارها از سوی يک دانشهای ورزشی، در اينجا نيز صادق هستند.  مقررات مربوط به دستگاه
ولی پيش و پس از آن ابزار بايد ضدعفونی شود يا به صورت خيس با يک ماده تميزکننده مناسب تميز شود. همچنين 

  های خود را به صورت کامل بشويند. آموزان، پيش و پس از استفاده از ابزار، بايد دست دانش

 

 

  افتد؟ يام هشدار از سوی اپليکيشن کرونا، چه اتفاقی میدر صورت دريافت يک پ  .11

 



  
صرف  آزمايش بدهد، يعنی پزشک عمومینزد  فورا تواند می  کند، هر کس که يک پيام هشدار را از اپليکيشن کرونا دريافت می

. درباره روزه کارکنان مدرسه انجام گرفته است 14آنکه کمی پيش از آن يک آزمايش گروهی در چارچوب تست  نظر از
  گيرد. تصميم می اداره بهداشتيک قرنطينه رسمی، تنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شود. های متداول به صورت مرتب به روز می اين فهرست پرسش -  18.08.2020معتبر از: 

 

  اطالعات تکميلی در وبسايت: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-

schulbetrieb-corona-zeiten  

https://www.mags.nrw/coronavirus  


