ورق آﮔﺎھﯽ

دری Dari

ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﯾﺎ ﮐووﯾد  19 -؟
آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﺳوء ظن ﮐووﯾد 19 -ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ی ﺷﮭری
و ﻏﯾر ﺷﮭری ،ﻣﮑﺎﺗب ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺷﯾرﺧوارﮔﺎه ھﺎ ،واﻟدﯾن و داﮐﺗران اطﻔﺎل
در ﺷﮭر اوﻓﻧﺑﺎخ*
ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس دوﻣﯿﻦ ﻓﯿﺼﻠﮫ وﺿﻊ ﺷﺪه اﯾﺎﻟﺖ ھﺴﻦ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،اطﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ھﻢ )ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادران( ﺷﺎن ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰل
اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮوﯾﺪ  19 -از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ) ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن،,
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﻣﮑﺘﺐ( را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻋﻼﯾﻢ و اﻋﺮاض ﮐﻮوﯾﺪ  19ﭼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

در ﺟﻠﺴﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  10.07.2020ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﮐﺘﺮان اطﻔﺎل و اداره ﺻﺤﺖ ﺷﮭﺮ اوﻓﻨﺒﺎخ داﯾﺮ
ﺷﺪ ،روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ:
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺐ و ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ:
درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ در ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد) .ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ آﻟﮫ ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ ﺑﺪن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از دواﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ھﻢ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی DM
 Rossmannﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
•

درﺟﮫ "ﻧﻮرﻣﺎل" ﺣﺮارت ﺑﺪن از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ از  36.2ﺗﺎ  37.7درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اطﻔﺎل ﺑﺪون ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ و داﺷﺘﻦ ﺣﺮارت ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﺪن اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ھﻤﺎن
ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﺎ را دارﻧﺪ.

•

درﺟﮫ "ﺧﻔﯿﻒ" ﺣﺮارت ﺑﺪن از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ از  37.8ﺗﺎ  38.4درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اطﻔﺎل ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻔﯿﻒ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن و ﺑﺪون ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﺒﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ در
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺗﺎ روز دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،طﻔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺿﺮورت ﺑﮫ اراﯾﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮود .اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت "ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ" دارﻧﺪ ،ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ 24
ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

اﮔﺮ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺗﺎ روز دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ "ﻧﻮرﻣﺎل" ﺑﺮﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،طﻔﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺿﺮورت ﺑﮫ اراﯾﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮود.
اﮔﺮ ﺗﺐ و ﯾﺎ ھﻢ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﻔﻞ ﺗﺎن ﺻﺤﺖ ﯾﺎب ﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ اراﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺐ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
•

ﺗﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺮارت ﺑﺪن در ﻣﻘﻌﺪ ﮐﮫ از  38.5درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .اطﻔﺎل در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺐ ﺑﺪون ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  -در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ اطﻔﺎل ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
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اداره ﺻﺤﺖ ﺷﮭﺮ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻋﻼﯾﻢ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﺑﺘﺪا ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ رﯾﺰش ﻋﺎدی.

•

اﮔﺮ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺗﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدای آن روز ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،طﻔﻞ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺿﺮورت ﺑﮫ اراﯾﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮود.

•

اﮔﺮ ﺗﺐ و ﯾﺎ ھﻢ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ اراﯾﮫ ﺑﺪارﯾﺪ.

اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺎص
اﮔﺮ طﻔﻞ دﭼﺎر رﯾﺰش ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻋﺎدی و ﺑﺪون ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ )ﺑﺪون ﺗﺐ و درد( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
اراﯾﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﺳﺎﻟﻢ اطﻔﺎل ﻣﺮﯾﺾ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓﻮق ﺗﺸﺮﯾﺢ داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ آن داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﯾﺎ داﮐﺘﺮ اطﻔﺎل ﺑﺎﯾﺪ طﻔﻞ ﻣﺮﯾﺾ را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻧﻤﻮده و و
ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن طﻔﻞ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ اراﯾﮫ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﺼﻠﮫ دوم اﯾﺎﻟﺖ ھﺴﻦ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ﻧﻮزده ،ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﺳﺎﻟﻢ طﻔﻞ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اداره ﺻﺤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ〉 .
ھﺪاﯾﺎت ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت و داﮐﺘﺮان ﻣﻌﺎﻟﺞ
در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ﺑﺨﺶ داﮐﺘﺮان اطﻔﺎل ﺷﮭﺮ اوﻓﻨﺒﺎخ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اداره ﺻﺤﺖ ﺷﮭﺮ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮده ﮐﮫ در
ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدک ،ﺑﺮای ﺻﺪور ﺗﺼﺪﯾﻖ طﺒﯽ از ﺟﺎﻧﺐ داﮐﺘﺮان ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ "ﭘﻮل اﯾﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺮای طﻔﻞ"
اﺟﺮاآت ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺼﺪﯾﻖ داﮐﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد.
ھﺪاﯾﺎت ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اداره ﺻﺤﺖ و داﮐﺘﺮان ﻣﻌﺎﻟﺞ
اطﻔﺎل ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﻟﮫ ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮارت دﻗﯿﻖ ﺑﺪن از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ اﻏﻠﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﯾﻦ ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ ھﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اطﻔﺎل درﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ )ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه،
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺘﺐ( ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

www.offenbach.de/corona

*وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﭘﯿﺪی ﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ طﺒﯽ در ھﺮ زﻣﺎن ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ  12آﮔﺴﺖ  2020را در اوﻓﻨﺒﺎخ
ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ.
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