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طبق   (PCR ( یا Bürgertest) شهروندان  کرونا تست در )نیتجه مثبت  COVID-19اطالعیه برای بیماران شاخص  

 در نسخه NRW اداری قرنطینه آیالت نوردراین وستفالی    دستور ( و IfSG) قانون حفاظت از عفونت 25و  30مواد  

 فعل  های

 

 ، والدین گرایم

 

قانون   4شماره   2است. بنابراین طبق ماده  نیتجه مثبت دریافت کرده )کرونا(  SARS-CoV-2برای فرزند شما 

 محافظت از عفونت، او یک فرد بیمار به حساب یم آید. 

 

 . شود یا قرنطینه  زولهیا  در خانه برای اینکه عموم مردم را به خطر نیندازید، الزم است که فرزند شما بالفاصله

تست در آن روز کامل به پایان یم رسد )روز که  ۱۰آغاز یم شود و پس از  کرونا تستمثبت  قرنطینه با دریافت نتیجه 

 حساب نیم شود(.  است گرفتهصورت  

 

، یم توان قرنطینه را کوتاه کرد. برای این کار، یک  م باشدئقرنطینه بدون عال دوره  ۶و روز  ۵در روز اگر فرزند شما 

انجام شود. اگر نتیجه   کرونا تستقرنطینه در یک مرکز   . ۷در روز باید ( فرزندتان PCR تست رسی    ع )یا  کرونا تست

 : کنید به   ارسال ، لطفا آن را باشد منف  

 

 freitestung@krefeld.de-corona 

 

، در آن 
ً
 ارائه کنید:  اطالعات زیر فرزندتان را حتیملطفا

، نام و تاری    خ تولد  •
ی

 نام خانوادگ

 و همچنی   کالس موسسه آموزش   •
 

 منفی باشد قرنطینه به شکل  . ۷در روز  کرونا تستدر صورت که نتیجه 

 به پایان یم رسد.  ۲۴اتوماتیک ساعت 

 . ود روز بعد آن، فرزندتان یم تواند به مدرسه بر 

 

روز دیگر از تماس با گروه های آسیب پذیر )=   ۷از قرنطینه آزاد شده اند باید تا  کرونا تستافراد که توسط  

 سالمندان، بیمار( اجتناب کنند. 

 

mailto:corona-freitestung@krefeld.de
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 های بعدی: ای رفتار نحوه در مورد 

 

 : انجام شوند زیر  باید امور  ،قرنطینهمشخص شده مدت  در 

ایط اضطراری یا برای اجرای یک   • فرزند شما اجازه خروج از آپارتمان/خانه/محل اقامت را ندارد. تنها در رس 

  - باید رعایت شوند  از خانه خارج شود. در این ارتباط مهم است که مقررات رفتار یم تواند  کرونا تست

 د. نبهداشتی را رعایت ک  قواعد فاصله را حفظ کند، ماسک پزشیک بپوشد و 

 از تماس های خارج از خانواده باید به شدت اجتناب شود.  •

اجتناب ناپذیر باشد، ماسک پزشیک   کار تماس با سایر اعضای خانواده باید به حداقل کاهش یابد. اگر این   •

 باید پوشیده شود. 

  یاعضا گر ید  ز یا پدر با او یکجا ا مادر  که  است الزم  ،ا دارد تکااینکه تا چه حدی به خود  و کودک   سن به نظر  •

 . شود  جدا  خانوار 

 یم استفاده خانوادهفقط توسط  به آنها  اگر  د ی  گ  قرار  استفاده مورد حیاط   ا ی تراس  / بالکناجازه است که  •

 . شود 

 

 : زیر اند  یمعناعنوان مثال به ب خانواده  یاعضا گر ید  از  زمان   و  مکان   ن  جدا

 

 . برد  یم بس   خانوار  یاعضا گر ی د از  جدا   اتاقی  ک ی در ( کند  یم مراقبت او  از  که  مادر  ا ی پدر  با ) شما  فرزند  •

  د یبا آنجا  در  افراد  همه  و  شود  حفظ میی  ۱٫۵۰  حداقل مت  یا  فاصله د یبا  اتاق همان در  اقامت هنگام در  •

   یها  پنجره با  قهیدق نیچند  یبرا د ی با اتاق. بپوشند   پزشیک  ماسک
ا
 . شود  هیتهو  باز  کامل

 . گر ی د از  پس  یک ی  بلکه ،شود  خورده   خانواده   یاعضا گر ید  با   همراهیکجا  غذا  د ینبا امکان صورت در  •

 . بخوابد  اتاق کی در  کند   یم مراقبت او  از  که  شخیص با  فقط  ا ی  ن  تنها  به د ی با شما  فرزند  امکان، صورت در  •

 . شوند  ینگهدار  جداگانه صورت به  ها   حوله  و  د ی  گ  قرار   استفاده مورد  جداگانه  صورت به  د یبا  حمام •

 یترج ،ن  ظرفشو ی   ماشدر  دما  نیباالتر  در  د ی با ظروف •
ً
 . شوند  ی   تم  ،گراد یسانت  درجه  ۷۵ در  حا

   یها پنجره   با  قهیدق نیچند یبرا ه یتهو  امکان صورت در ) بار  نی چند و  منظم  طور  به را  ها  اتاق •
ا
(  باز کامل

 . د ییبشو  مرتب را  تانیها دست  و  د یکن  هیتهو 
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 : ها  استثنا 
 ، کهوند قرنطينه شنیستند که مجبور   یافراد 

 

  شده باشند تازه واکسینه 

• ۲x  ۹۰ روز پیش و حداکی   ۱۴ دو بار واکسینه شده و آخرین واکسیناسیون حداقلاین معت  که واکسینه شده )به  
 ( صورت گرفته است روز پیش

واکسینه شده بدون   ۲x ؛ آنها معادلرا دارند  واکسیناسیون ۱یک تشخیص آنتی بادی خاص )= نمونه خون( +  •
 روزه هستند ۱۴یک دوره انتظار 

 

  کننده شده باشند تقویت  واکسینه 

• ۲x  + واکسیناسیون تقویت کننده و یا  ۱واکسینه 

 واکسیناسیون قبل یا بعد از بیماری ۱+   یافته از بیماری کرونا  بهبود  •
 

 تازه بهبود یافته اند

 روز پیش صورت گرفته است  ۹۰و در کمیی از  پیش  روز  ۲۸در حد اقل مثبت بیش   کرونا تست •
 

ید.   در صورت وخامت وضعیت سالمتی فرزندتان، لطفا بالفاصله با پزشک/متخصص کودکان خانواده خود تماس بگی 

 : تماس افراد  برای اطالعات

 

 یبرا( دین یبب   را  ر یز ) گانیرا تست امکانات. شوند  نهیقرنط  ا یدر خانه ایزوله   بالفاصله د یبا ی   ن خانوار  یاعضا •

 . اند موجود  همسان تماس  افراد  و  خانوار  یاعضا همه

  فرد  توسط د ی با است،  داشته وجود  ک«ی نزد تماس» آنها  با  گذشته  ساعت  48 در   که  تماس  افراد  ر یسا •

 . شوند   مطلع  مثبت   جهینت  با  شاخص

 

 : ک«ینزد  تماس فرد » ک ی فیتعر 

    میی   ۱/ ۵ دقیقه در فاصله کمیی از  ۱۰حافظت به مدت بدون تماس 

   آن زمان  طول   گرفیی    نظر  در  بدون ی ا مکالمه هر  

  هم  ماسک نفر   دو  هر  اگر  حتی  ،است  نادرستآن   هیتهو که   اتاق  کی  در  هم  با  قهیدق ۱۰ از  شی ب 
 . باشند   دهیپوش

  ماسک  ا ی جرایح ماسک  که  صورنی  در  فقط FFP2 دهیپوش نفر  دو  هر  توسط درست  و  مداوم طور  به  
 یا  نهیقرنط چ یه و  شوند  یم گرفته  نظر  در  شده  محافظت بعنوان تماس   اول حالت  دو   باشد، شده
 . است الزم نهیقرنط دارد،  وجود   ماسک حیصح دنیپوش مورد  در  د ی ترد  و  شک اگر  ست؛ی ن الزم

 

 . قرنطینه شوند  روز   ۱۰اعضای خانوار نی   باید برای   •

  وجه نیبهیی  به  د یبا  و  کنند   اجتناب شان خانوار  ی  غ افراد  با  تماس از  روز  ۱۰  مدت به د یبا  تماس  افراد  ر یسا •

 . کنند ایزوله   خانواده  درون در  را  خود  ممکن

 

 : برای آزاد شدن از قرنطینه  کرونا تست

کت کودک  مهد /  مدرسه  در  کرونا های منظم   تست در  آنها  اگر  .1   هستند،  مئعال  بدون و  کنند   یم رس 

  کرونا تست» منف   کرونا تست با  ۵ روز   در  را  خود   توانند   یم تماس افراد   گر ید  ی   همچن و  خانوار  یاعضا

 . کنند   آزاد  نهیقرنط از  را  خود  PCR کرونا تست کی   ا ی  و « Bürgertest شهروندان

  با  ۷ روز  در  را  خود  مئعال  نداشیی   صورت در  توانند  یم تماس   افراد  ر یسا و  خانوار  مانده  باقی  یاعضا .2

  نهیقرنط از  را  خود  PCR کرونا تست کی   ا ی  و « Bürgertest شهروندان کرونا تست»  منف    کرونا تست

وع   ) کنند   آزاد   . است(  کرونا تست از  بعد در روز   کار    ا ی مدرسهرس 
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ام  با   حیی

   از طرف 
 
 

 گروه بهداشت 


