
فرزند من مجاز به رفتن به مدرسه نيست!
مطابق دستورات اداره بهداشت عمل کنيد.

نتيجه تست 
مثبت بوده. 

نتيجه تست 
منفی بوده

پزشک تشخيص ميدهد که نيازی 
به تست کوويد19 نيست.

پزشک تشخيص ميدهد که نيازی 
به تست کوويد19 نيست.

تست کوويد 19توسط پزشک 
صورت گرفته.

تا آماده شدن نتيجه تست دانش آموز 
مجاز به رفتن به مدرسه نيست.

تست کوويد 19توسط پزشک 

فرزندتان اجازه ورود به مدرسه را ندارد يا اينکه بايد به خانه برگردد!
با پزشکم تماس خواهم گرفت. پزشک تصميم خواهد گرفت که نياز به تست 

کوويد19 هست يا اينکه الزم نيست

فرزندتان اجازه ورود به مدرسه را ندارد يا اينکه بايد به خانه برگردد!

فرزند من مجاز به رفتن به مدرسه نيست!

فرزند من اجازه ی 
رفتن به مدرسه را 

دارد!
نياز به گواهی 

پزشک و جواب 
تست منفی کوويد 

نيست.

عاليم سرماخوردکی شديد
(بعنوان مثال سرفه،

 گلودرد، تب)

يک سرما خوردگی با عوارض شديد مانند:

آيا با شخصی که بطور تأييد 
شده مبتال به بيماری باشد 

آگاهی داريد؟

فرزند شما ميتواند 
بعد از 48 ساعت 
مجدداً در صورت 

عدم وجود عوارض 
به مدرسه  برود!
نياز به گواهی 
پزشک و تست 
منفی کوويد نيست

خير* بله

فرزند شما ميتواند 
بعد از 48 ساعت 
مجدداً در صورت 

عدم وجود عوارض 

فرزند من اجازه ی 
رفتن به مدرسه را 

دارد!

فرزندتان را ميتوانيد پس از 
گذشتن 48 ساعت مجدداً به 

مدرسه بفرستيد!
– در صورتی که پزشک 
توصيٌه ديگری نکرده باشد!
نيازی به داشتن گواهی 

پزشکی نيست.

فرزندتان را ميتوانيد پس از فرزندتان را ميتوانيد پس از 
گذشتن 48 ساعت مجدداً به 
فرزندتان را ميتوانيد پس از 

مدرسه بفرستيد!

تب (باالی 38 و نيم 
درجه) و يا احساس 
درد در عضالت يا 

مفاصل

کم شدن حواس 
بويايی و چشايی

تداوم سرفه شديد 
(نه بعلت بيماری های 

مزمن)

يک سرماخوردگی 
ساده بدون احساس 
ضعف و بيماری 

، بطور مثال 
آبريزش بينی يا 

سرفَه ضعيف
(بدون تب).

لطفاً در صورت بروز عاليم بيماری در فرزندتان فوراً با مسئولين مدرسه تماس بگيريد و با مسئولين اقدامات بعدی را هماهنگ کنيد . مراکز 
آموزشی شما را در مورد مقررات فعلی ورود مجدد فرزندتان به مدرسه راهنمايی خواهد کرد. لطفاً به اين نکته توجه داشته باشيد که اين وظيفهء 

مشترک والدين و مربيان است که از شيوع بيماری در بين دانش آموزان، والدين دانش آموزان وهمکاران مراکز جلوگيری کنند.

عاليم بيماری:
آيا فرزند من اجازه رفتن به  مدرسه را دارد؟

در فرزند من عاليم بيماری ديده می شود. اين عاليم شامل …

(A سناريوی) اين مورد فقط در مواردی صدق ميکند که در صد مبتاليان به بيماری کوويد پايين باشد*

تاريخ: 29.09.2020

به مدرسه  برود!


