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 شود، چگونه عمل کنم؟ هنگامی که فرزند من بیمار می
نروند. از  جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بسیار مهم است که کودکان در هنگام بیماری به مدرسه و مهدکودکبه منظور 

 جمله عالیم عادی ویروس کرونا عبارتند از: 

  تب 
  سرفه 
  سردرد 
  حالت تهوع 
  اسهال 

  درد عضالنی 
 گلو درد 
  آبریزش بینی 
  تنگی نفس و 
 از دست دادن حس بویایی یا چشایی  

 
های ویروسی ای غیر از انجام تست کرونا، از عالیم سایر بیماریتوان به شیوهعالیم بیماری ناشی از ویروس کرونا را نمی

 تشخیص داد. 
 

کرونا باشند، بایستی برای شخص دارای اگر کودک یا اعضای خانواده او، دارای عالیم مربوط به بیماری ناشی از ویروس 
 عالیم موردنظر، تست کرونا انجام داده شود.

 
 توانند برای فرزند خود جهت انجام تست کرونا وقت بگیرند، اطالعات مربوط به تماس: والدین کودک ساکن تورکو می

  می توان  11-9در ساعت  نیز به بعد، در روزهای شنبه و یکشنبه 5.9و از مورخه  15-8در روزهای کاری ساعت

 تماس گرفت. 
  2714 266 02شماره تماس تلفنی مشاوره درخصوص کرونا  

 
 ارزیابی مربوط به عالیم کرونا را انجام دهند.  omaolo.fiسایت وانند از طریق مراجعه به وبتافراد بزرگسال می

 
 حداقل بایستی تا آماده شدن جواب تست، در خانه خود بماند.  فرد دارای عالیم

 
باشند، در مدرسه، کودکستان و محل کار حضور وانند در طول مدتی که منتظر جواب تست میتخانواده می افراد بدون عالیم

ار جواب تست است، داشته باشند، البته این امر درصورتی است که شک و تردید شدیدی در این باره که شخصی که در انتظ
برای مثال، سفر یکی از اعضای خانواده به خارج از کشور و به ممکن است مبتال به ویروس کرونا باشد، موجود نباشد )

 گذشته(.  روز 14کشورهای در معرض خطر باالی ویروس کرونا در 

 
اند، ، زمانی که کودک بدون عالیم بوده و یا عالیم او بطور قابل توجهی کاهش یافتهاگر نتیجه تست ویروس کرونا منفی است

پس از عفونت مجاری تنفسی فوقانی، برای مدت زمانی طوالنی آبریزش بینی و یا گاهی اوقات تواند به مهد کودک بازگردد. می
باشند و کودک بهبود یافته است، وجود به کاهش میاگر نتیجه تست منفی بوده و عالیم بوضوح رو یابد. سرفه خفیف ادامه می

 شود. نیازی به ارائه گواهی مربوط به جواب منفی تست نیست. عالیم خفیف، مانع بازگشت کودک به مهد کودک نمی
 

مقامات  توانید ازاگر جواب تست کرونا مثبت باشد، تمام خانواده باید در خانه بمانند. اطالعات مربوط به ادامه تداوی را می
 های واگیر دریافت کنید. مربوط به بیماری

 
بدلیل که کودک حائز اهمیت است که عالیم آسم و آلرژی کودک با استفاده از درمان دارویی، بخوبی کنترل شود. البته الزم نیست 

که عالیم مذکور شامل  باشند، به مهد کودک نرود. اگر احساس می کنیدوجود عالیم خفیف و طوالنی مدتی که برای او عادی می
باشد، در این صورت بایستی برای انجام تست کرونا مراجعه شود. درصورت تغییر عالیم، بایستی خیلی عالیم عفونت نیز می

 زود برای انجام تست مراجعه نمود. 
 

انجام تست برای ظرفیت دیگر نیز کاهش یابد تا  های عفونیروس کرونا، شیوع بیمارییهمچنین بایستی تالش شود تا عالوه بر و
 تمام مواردی که دچار عالیم هستند، در حد کافی موجود باشد. 

 
 باشند. های صادره توسط سازمان بهداشت و رفاه اجتماعی و وزارت فرهنگ و آموزش میدستورالعملها بر مبنای این راهنمایی

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-
koronavirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

