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دستورالعمل والدین در مورد مقررات بهداشتی در سال تحصیلی  201- 2020بر اساس برنامه بهداشتی مدرسه
بیتریکس پوترو
 .1لطفا ً اقدامات محافظتی ساده و موثر در برابر عفونت کرونا را با کودک خود در میان بگذارید و اهمیت این اقدامات را برای سالمتی
خود و سایر افراد برای او توضیح دهید.
 .2لطفا ً هر روز از کودک خود برای محافظت از دهان و بینی و در صورت امکان  ،یک ماسک به عنوان ذخیره استفاده کنید- .
محافظت روزانه را تغییر داده و پس از استفاده حداقل در  60درجه سانتیگراد آن را بشویید .ماسک های یکبار مصرف باید روزانه دفع
شوند.
یک دستمال و یا شال کشیده یا چیزی شبیه به آن .به عنوان پوشش دهان و بینی پذیرفته نمی شود.
 .3كودكان با عالئم معمول ( Covid 19تب  ،سرفه  ،گلو درد  ،تنگي نفس یا مشكالت تنفسي یا تنگي نفس  ،خستگي  /خستگي ،
سردرد و بدن درد  ،آب ریزي بیني  ،از دست دادن موقعي چشایي و بویایي) و یا موارد مشكوك در خانواده آمدن اطفال در مدرسه مجاز
نیست.
 .4در صورت بروز عالئم در مدرسه  ،کودک باید توسط والدین تحویل گرفته شود.
 .5اگر عالئم سرماخوردگی دارید  ،کودک خود را در خانه نگه دارید .اگر کودک شما تب دارد یا عالئم پس از سه روز برطرف نشد ،
لطفا ً به پزشک مراجعه کنید( .نگاه کنید به پیکتوگرام در پشت)
 .6لطفا ً قبل از بازگشت به مدرسه اظهارنامه خود را پر کنید (صفحه اصلی پیوند) یا یک گواهی پزشکی ارائه دهید.
 .7ما می خواهیم از شما بخواهیم فقط در موارد اضطراری وارد ساختمان مدرسه شوید .لطفا ً صبح در حیاط مدرسه با فرزند خود
خداحافظی کنید و در صورت امکان زمان تخلیه مشخصی را برای بعد از ظهر مشخص کنید .در این مرحله کودکان از محل مدرسه آزاد
می شوند  ،سپس شما با فرزند خود مالقات خواهید کرد.
اقامت در راهروها یا محل غذاخوری مجاز نیست.
 .8اگر می خواهید فرزند خود را از خانه مدرسه تحویل بگیرید  ،لطفا ً قبل از آن با دبیرخانه تماس بگیرید و برای پیگیری احتمالی تماس
 ،اطالعات تماس خود را بگذارید.
 .9در صورت داشتن هر گونه سوال  ،نکته یا مشکل  ،با مربیان یا مدیریت مدرسه تماس بگیرید .لطفا ً برای این کار از تماس تلفنی یا
ایمیل نیز استفاده کنید.
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