
غایب هستید COVID 19وقتی به دلیل 

مراقبان/ یک راهنمای سریع برای والدین 

واقعه اقدام الزم است بازگشت به مدرسه

 COVID-19کودک من عالئم …
( دارد( ویروس کرونا *

کودک نباید به مدرسه برود• 

کودک باید آزمایش کند• 

در حالی که منتظر نتیجه آزمایش هستید • 

، کل خانه ها خود منزوی می شوند

نتایج را بالفاصله به مدرسه اطالع دهید• 

وقتی آزمایش کودک منفی برگشت به …

ساعت قبل از بازگشت به 48شرطی که 

مدرسه تب نداشته باشد و احساس خوبی 

داشته باشد

 COVID-19آزمایش فرزند من برای…
مثبت است (ویروس کرونا)

کودک نباید به مدرسه برود• 

10کودک از زمان شروع عالئم حداقل • 

یا در صورت عدم )روز منزوی می شود 

(وجود عالئم از روز آزمایش

نتایج را بالفاصله به مدرسه اطالع دهید• 

کل خانواده باید از روز شروع عالئم به • 

یا در صورت )روز منزوی شوند 14مدت 

حتی -( عدم وجود عالئم از روز آزمایش

روز انجام 14اگر آزمایش منفی در این 

شود

… روز کودک احساس بهتر می 10بعد از 

ساعت بدون تب است48کند و حداقل 

آنها حتی اگر سرفه یا از دست دادن بو و 

روز 10طعم داشته باشند می توانند بعد از 

این عالئم با از بین . به مدرسه برگردند

رفتن عفونت می توانند چندین هفته ادامه 

.داشته باشند

کسی در خانواده من عالئم ... 
COVID-19 ( دارد( ویروس کرونا *

کودک نباید به مدرسه برود• 

اعضای خانواده با عالئم باید آزمایش • 

کنند

در حالی که منتظر نتیجه آزمایش هستید • 

، کل خانه ها خود منزوی می شوند

نتایج را بالفاصله به مدرسه اطالع دهید• 

وقتی آزمایش اعضای خانواده منفی …

*ندارد COVID-19است و کودک عالئم 

کسی در خانواده من آزمایش …

COVID-19 ( مثبت ( ویروس کرونا

کرده است

کودک نباید به مدرسه برود• 

و یا از روز * روز از شروع عالئم 14• 

آزمایش در صورت عدم وجود عالئم ، جدا 

حتی اگر کسی در این -شده از منزل است 

روز آزمایش منفی داشته باشد14

… روز انزوا از خود را 14وقتی کودک 

به پایان رسانده باشد ، حتی اگر در طی 

روز آزمایش منفی داشته باشد14

سرفه مداوم جدید ؛ از دست دادن یا تغییر در حس بویایی یا . عالئم حداقل یکی از درجه حرارت باال است
.چشایی شما

:بیشتر ببین  nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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واقعه اقدام الزم است بازگشت به مدرسه

…NHS Test and Trace  فرزند من را

مورد تایید " تماس نزدیک"به عنوان 
) COVID-19شده  ( ویروس کرونا

شناسایی کرده است

کودک نباید به مدرسه برود• 

روز خود جدا شده 14كودك به مدت • 

طبق توصیه )است  NHS Test and 
Trace) - روز 14حتی اگر در این 

تست منفی داشته باشد
بقیه اعضای خانوار نیازی به منزوی • 

شدن از خود ندارند ، مگر اینکه آنها یک 
نیز باشند" تماس نزدیک"

… روز انزوا از خود 14وقتی کودک 

را به پایان رسانده باشد ، حتی اگر در 
روز آزمایش منفی داشته باشد14این 

… فرزندم سفر کرده و باید بعنوان / ما 

بخشی از یک قرنطینه خود را منزوی 
کند

از مرخصی غیر مجاز در زمان ترم • 

خودداری کنید
هنگام رزرو سفر ، شرایط قرنطینه و • 

را در نظر بگیرید FCOتوصیه های 

طبق سیاست های حضور و غیاب ، • 

اطالعات را به مدرسه ارائه دهید

بازگشت از مقصدی که قرنطینه مورد 

:نیاز باشد
کودک نباید به مدرسه برود• 

روز 14منزوی کامل خانه ها به مدت • 

روز آزمایش 14حتی اگر در این -
منفی داشته باشد

… روزه برای 14وقتی دوره قرنطینه 

کودک به پایان رسیده باشد ، حتی اگر 
روز منفی باشد14آزمایش آنها در این 

… رسمی / ما از یک منبع پزشکی 

مشاوره ای دریافت کرده ایم که فرزند 
من باید محافظت خود را از سر بگیرد

کودک نباید به مدرسه برود• 

سرپرست / طبق توصیه افسر حضور • 

سال ، با مدرسه تماس بگیرید
کودک باید در خانه بماند تا زمانی که • 

به شما اطالع داده شود که محدودیت ها 

برداشته شده و دوباره انزوا متوقف شده 
است

… سایر آژانس ها / هنگامی که مدرسه 

به شما اطالع می دهند که محدودیت ها 

برداشته شده و فرزند شما می تواند 
دوباره به مدرسه برگردد

چه کسی باید آزمایش .… COVID 19 
را انجام دهد

باید * فقط افرادی که عالئم دارند • 

آزمایش کنند
به افراد بدون عالئم توصیه نمی شود • 

تماس "که آزمایش دهند ، حتی اگر 

با کسی باشد که آزمایش مثبت " نزدیک
دارد

وقتی شرایط فوق برآورده شود…

را در اینجا رزرو  COVID-19اگر کسی در خانه شما عالئمی دارد ، یک آزمایش رایگان 

nhs.uk/coronavirusorکنید call 119
gov.uk/backtoschoolبرای اطالعات بیشتر مراجعه کنید


