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 مدرسه  یبر اساس برنامه بهداشت 201-2020 یلیدر سال تحص  یدر مورد مقررات بهداشت ن یدستورالعمل والد
 پوترو بیتریکس 

 

  یسالمت  یاقدامات را برا نیا  تیو اهم دیبگذار انیدر برابر عفونت کرونا را با کودک خود در م وثرساده و م یلطفاً اقدامات محافظت. 1
 .دیده حیاو توض  یافراد برا ریخود و سا

 
  -. دیاستفاده کن رهیماسک به عنوان ذخ ک یو در صورت امکان ،  ینی محافظت از دهان و ب یلطفاً هر روز از کودک خود برا. 2

روزانه دفع  دیمصرف با کباری  ی. ماسک هادییآن را بشو گرادیدرجه سانت 60داده و پس از استفاده حداقل در   ر ییمحافظت روزانه را تغ
 .شوند

 
 .شود ینم رفتهیپذ  ینی به آن. به عنوان پوشش دهان و ب هیشب یزیچ  ای دهیکش یک دستمال و یا شال 

 
)تب ، سرفه ، گلو درد ، تنگي نفس یا مشكالت تنفسي یا تنگي نفس ، خستگي / خستگي ،   Covid 19 كودكان با عالئم معمول. 3

آمدن اطفال در مدرسه مجاز سردرد و بدن درد ، آب ریزي بیني ، از دست دادن موقعي چشایي و بویایي( و یا موارد مشكوك در خانواده 
 نیست.  

 
 .گرفته شود لیتحو نیلدتوسط وا دیدر صورت بروز عالئم در مدرسه ، کودک با. 4
 
عالئم پس از سه روز برطرف نشد ،   ای. اگر کودک شما تب دارد دی، کودک خود را در خانه نگه دار دیدار یاگر عالئم سرماخوردگ. 5

 در پشت(  کتوگرامی به پ  دی. )نگاه کندیلطفاً به پزشک مراجعه کن
 
 .د یارائه ده  یپزشک یگواه ک ی ای(  وندیپ  ی)صفحه اصل  دیکنلطفاً قبل از بازگشت به مدرسه اظهارنامه خود را پر . 6
 
مدرسه با فرزند خود  اطی. لطفاً صبح در حدیوارد ساختمان مدرسه شو یفقط در موارد اضطرار میاز شما بخواه  میخواه یما م. 7

ه کودکان از محل مدرسه آزاد مرحل نی. در ادیبعد از ظهر مشخص کن یرا برا ی مشخص هیو در صورت امکان زمان تخل دیکن یخداحافظ
 .کرد دیمالقات خواه خودشوند ، سپس شما با فرزند  یم
 

 .ستیمجاز ن یمحل غذاخور ایدر راهروها  اقامت
 
تماس   ی احتمال  یریگیپ   یو برا دیریتماس بگ  رخانهی، لطفاً قبل از آن با دب  دیریبگ لیفرزند خود را از خانه مدرسه تحو دیخواه یاگر م. 8

 .دی، اطالعات تماس خود را بگذار 
 
  ای  یکار از تماس تلفن نیا  ی. لطفاً برا دیریمدرسه تماس بگ  تیریمد ای انیمشکل ، با مرب ایدر صورت داشتن هر گونه سوال ، نکته  . 9
 .دیاستفاده کن زین  لیمیا
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