وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗبﺖ بﺎﯾﺮن

ﮐﻮو�ﺪ۱۹-
اﺟﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان

ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﻮوﯾﺪ «۱۹-ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺧﺘﻼل در ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮫ
ﻋﻼﯾﻢ راﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ھﻢ ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻋﻼﯾﻤﯽ
ظﺎھﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽﻋﻼﻣﺖ«( اﻣﺎ از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺮرا ً
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد،
ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺗﺴﺖ
ﺧﻮدﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس
ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺧﺼﻮص داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-
ِ
آنھﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ﺻﺎدق اﺳﺖ:
اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪ و
از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﮫ ﻣﻨﺰل
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ اطﻼع ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺴﺖ
ﺧﻮدﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدھﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ،داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﺎزﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ و اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎ
را در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راهھﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در دوره
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس
۰۸۹- - ۱۲۲۲۲۰
» :www.bayern.deﮐﺮوﻧﺎو�ﺮوس در �ﮏ ﻧگﺎە«
 ،ﺳﺎﯾﺖ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ وزارتwww.stmgp.bayern.de/coronavirus
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺮن

ﺗﻧدرﺳت
و ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷﯾد!
ﺗﺎر� ــﺦ و�ﺮا�ﺶ ۱۴ :آور�ﻞ ۲۰۲۱

داﻧﺴﺘﻨﯽھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﺮز رﻓﺘﺎر و ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

 تف
رﻓن بﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم �ﺴﺖ پی.�.آر:

ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس

اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺣﺎﺋﺰ اھﮭﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ،از ﻣﺎﺳﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮدار  FFP2اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.

 اﮔﺮ ﺣﺎل داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۱۱۶۱۱۷و ﯾﺎ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﮫٴ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺮن ﺑﮫ
ٴ
اورژاﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ھﻨﮑﺎم ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد-ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﮭﻢ

ت
ﺑهﺪاﺷی ﻫﻨگﺎم �ﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ
 رﻋﺎ�ﺖ ﻧکﺎت
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ روی ﺧﻮد را
از دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ دھﺎن ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﻮرا ً در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

 ﺑهﺪاﺷﺖ دﺳﺖﻫﺎ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن
ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ دارد ،ﺑﮫ وﯾﮋه
— ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻄﺴﮫ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﮫ ،
— ﻗﺒﻞ از ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا ،
— ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻏﺬا ،
— ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،
— و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻞ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ دﺳﺖھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﮭﻮد آﻟﻮده
ھﺴﺘﻨﺪ،،
— ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،
— و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف آنھﺎ.
از ﻣﺤﻠﻮلھﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎھﺪهای روی دﺳﺖھﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد .ﺑﺮ روی ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان
»وﯾﺮوسﮐﺶ ﻣﺤﺪود ﭘﻼس« ﯾﺎ »وﯾﺮوسﮐﺶ« ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

