اطالعیه وزارتخانههای کار ،اجتماعی ،ادغام مراکز نگهداری روزانه برای والدین که کودکان کودکستانی دارند.
مورخ02.08.2021 :
تست کرونا
• به منظور حفاظت از کودکان ،والدین و کارکنان مراکز نگهداری روزانه(کیندرگارتن)  ،وزارت کار ،اجتماع و مراکز
نگهداری روزانه کودکان حتی بعد از تعطیالت تابستانی تست های کرونا را فراهم میکند.
• بدین ترتیب شما میتوانید فرزند خود را به صورت داوطلبانه تست کنید .هیچ اجباری برای تست کردن نیست.
• با این حال :هر چه کودک بیشتری مورد تست قرار گیرد حفاظت از شیوع بیماری بیشتر خواهد شد .بعد از مسافرت اگر
ریسک و احتمال بیماری زیاد خواهد بود که شیوع بیشتر خواهد .این بسیار مهم است.
• در هفته دو تست برای هر کودک مورد نظر قرار گرفته شده است.
• شما میتوانید تست ها وبقیه اطالعات و همچنین دفترچه راهنما را مستقیم از مراکز نگهداری روزانه کودکان دریافت
کنید.
• چنانچه جواب تست مثبت بود ،احتمال شیوع بیماری وجود دارد .در این صورت باید کودک در خانه بماند ،تا از آلودگی
بیشتر جلوگیری شود .لزوما باید جواب تست به دکتر خانوادگی و یا دکتر کودکان و یا مرکز تست به همراه پی سی ار
تست مورد بررسی قرار بگیرد .لطفا در این صورت به مراکز نگهداری روزانه کودکان یا مهدکودک اطالع دهید.
بازدید از کودکستان تنها زمانی ممکن است که جواب پی سی ار تست منفی باشد.
• ما میخواهیم به صورت منظم از کودکان و کارکنان مراکز تست گرفته شود تا از بسته شدن دوباره کودکستان ها
جلوگیری شود ،زیرا کودکان و والدین به کودکستان ها احتیاج دارند .لطفا همکاری کنید .با تشکر.
واکسن زدن
•

•

در کنار تست هایی به صورت منظم ما میخواهیم به شما والدین گرامی واکسن کرونا را معرفی کنیم .برای اینکه از
فرایند بدتر شدن بیماری جلوگیری شود .همچنین اگر شما واکسن بزنید ،شما کمک خواهید کرد تا از انتشار نوع دلتای
این بیماری جلوگیری شود .گرچه هنوز واکسنی برای کودکان وجود ندارد ،کودکان به واکسیناسیون بزرگساالن متکی
خواهند بود.
اطالعاتی را درباره واکسن زدن به صورت چند زبانه در لینک زیر پیدا خواهید کرد.
-https://ms.sachsen

•

-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/mehrsprachige-corona-infos-multilingual
/information

رعایت قوانین بهداشتی
لطفا حتی در داخل کودکستان فاصله اجتماعی را رعایت کنید .گرچه رعایت فاصله اجتماعی( ۱.۵متر) ممکن نبود لطفا از
ماسک استفاده کنید.

