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 گانیرا شیکودکان در مراکز مراقبت روزانه و مهد کودک: امکان آزما یبرا نهیقرنط دیمقررات جد
 در روز پنجم

 

 ز،یخانم عز ای آقا

 ، یسرپرستان قانون ای زیعز نیوالد

 

کودکان در مراکز مراقبت روزانه  یبرا نهیقرنط دیخواهم شما را در مورد مقررات جد ینامه م نیا با
 .مطلع کنمبرمن  التیروزانه در ا یو مراقبت ها

 

 شود: یبهداشت در برمن اجرا م رانیکنفرانس وز یها هی، توص 2021سپتامبر  17 در

 ییمورد مثبت شناسا کیبا  کیبه عنوان تماس نزد هامهدکودک ایکز امر درکه  یاساس ، کودکان نیا بر
 شوند. شیآزما گانیروز به صورت را 5توانند پس از  یشده اند ، م

 

 مثال:

 نیمثبت داشت آخر شیکه آزما یکودک گروه مهد کودک شما مثبت خواهد بود. کودک شیآزما .1
 بار روز پنجشنبه در مهد کودک بود.

دهد که فرزند شما  یبه شما اطالع م ی/ سرپرست قانون نیمرکز مراقبت روزانه به عنوان والد .2
به  دیگو یاو مثبت بوده است ، بوده است. او به شما م شیکه آزما یبا کودک کیدر تماس نزد

 شود. نهیقرنط دیاست که فرزند شما با لیدل نیهم
 مبتال به بیماری،تماس با کودک  نیپس از آخرروز  نیدر پنجمتواند خود را  یفرزند شما م .3

 کند. گانیرا شیآزما
 یتواند از سه شنبه در صورت منف یمعناست که فرزند شما م ه اینب نی، ا صورت نیا در

 به مهد کودک بازگردد. ششیآزما جهیبودن نت
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. دیببر شیفرزند خود را به مرکز آزما ای دیرا خودتان در خانه انجام ده شیآزما دیتوان یمشما 
 شیآزما ای یشیاصطالح خود آزمابه ) دیده یرا با فرزند خود انجام م شیآزما نیاگر خودتان ا

 .دیاوریشده را با خود به مهد کودک ب وستی( ، لطفاً اظهارنامه پیحضور ریغ

 خواهند ماند. نهیروز در قرنط 14به مدت  وندنش شیکه آزما یکودکان

 

 .بدون تاثیر انجام میشوند یدستورات مقامات مسئول بهداشت

 

اعمال  ،ییمدارس ابتدامانند  نیز، بعد از مدرسه یمراقبت هاکز افرزندان در مر یبرا یمشابه نیقوان
 د.نشو یم

 

 

 

 با احترام از طرف

 

 

 

 

Kathrin Blumenhagen  
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  )کشور جوانان اداره سیرئ(


