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اطالعات برای والدین
که فرزندان آنها به مراکز مراقبت روزانه یا مهد کودک یمروند

اطالعات برای خدماتدهندگان ،مدیران ،کارکنان
مراکز مراقبت روزانه یا مهد کودک ها

سپتامب
مقررات جدید مربوط به قرنطینه در مهدکودکها در از 11
ر
 2021به بعد
اولویت اصیل همچنان این است که اطمینان حاصل شود که مراکز خدمات مراقبت روزانه ازکودکان در نوردراین-وستفالن
یمتواند به طور عادی به فعالیت خود ادامه دهد .به همی دلیل ،در آینده ،دستور قرنطینه در مهدکودکها به طور کیل
محدود به مواردی خواهد بود که یم توان ثابت کرد به این ویروس مبتال شدهاند.

اگر یک کودک ،یک کارمند یا ییک از نیوهای مهدکودک به کرونا مبتال شود ،طبق ماده  15مقررات آزمایش کرونا و
قرنطینه ،آن فرد باید  14روز در قرنطینه بماند.

در این حالت ،ممکن است همه افراد دیگر به طور کیل یمتوانند در برنامههای مهد کودک رشکت کنند .با این حال،
کودکان ،کارمندان و نیوهای واکسینه نشده مهد کودک موظفند در  14روز آینده ،با انجام سه آزمایش در هر هفت
روز ،این تست را انجام دهند .روزهای آزمایش توسط مهدکودک یا کارمند مهد کودک تعیی یم شود .اولی آزمایش باید
پس از ظهور مورد عفونت قبل از مراجعه بعدی به مهد کودک انجام شود .کودکان را یم توان با استفاده از آزمایش شی ع
کرونا یا خودآزمایش کرونا تست کرد .کارمندان و نیوهای واکسینه نشده مهد کودک را یم توان با استفاده از آزمایش
شی ع کرونا (آزمایش شهروند یا کارمند) تست کرد.
ر
حداکی انعطاف پذیری ممکن
خودآزمایش را یم توان صبح روز مربوطه ،و همچنی عرص روز قبل از آن آن انجام داد ،تا
را در انجام آزمایشات کودکان خردسال برای والدین فراهم شود.

اگر آزمایشات گرویه  PCRبه طور منظم در یک مهد کودک انجام شود ،عمال وظیفه انجام آزمایشات الزم به جا آورده
شده است.

اگر کودکان ،کارمندان و نیوهای واکسینه نشده مهد کودک تعهد انجام آزمایش را رعایت نکنند نباید به آنها اجازه داده
شود که در طول  14روز بعد از ابتال به مهد کودک بیایند.
افرادی که در طول  14روز به طور مداوم در برنامههای مهد کودک رشکت نیمکنند ،باید از زمان بازگشت خود در
آزمایش های مداوم رشکت کنند .حت در آن صورت ،این افراد باید قبل از رشکت دوباره در برنامهها ،باید آزمایش بدهند.
ً
والدین باید کتبا تأیید کنند که آزمایشات انجام شده است .تأییدیه والدین از آزمایشات مربوطه و نتایج آنها باید به
مدیریت مهدکودک یا ییک از کارکنان آن ارائه شود (فرم نمونه را ببینید) و باید به مدت  14روز نگهداری شود.

در موارد فردی موجه ،ممکن است هنوز الزم باشد که مقام ذیصالح تحقیقات در مورد هر یک از افرادی را که در تماس
بوده اند آغاز کرده و همچنی برای آنها دستور قرنطینه صادر کند (به عنوان مثال ،اگر چند مورد در مهد کودک وجود
داشته باشد) .در این موارد ،یمتوان پس از پنجمی روز قرنطینه از طریق آزمایش  PCRو پس از روز هفتم با استفاده از
یک تست آنت ژن شی ع با کیفیت باال که در لیست موسسه پل ارلیش ذکر شده است "آزمایش رایگان" داد (به این
آدرس مراجعه کنید:
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung)sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55
آزمایش رایگان باید به طور مستقل توسط متخصص اطفال یا پزشک خانواده انجام شود و رایگان است.

توضیحات در مورد خدمات خودآزمایش برای کودکان
به منظور اطمینان از وجود مقدار کاف از کیت خودآزمایش مورد نیاز در محل در صورت وجود یک مورد ابتال ،مقادیر
مجزای تأمی شده برای هفته های  37و  38تقویم به میان یک کیت خودآزمایش به ازای هر کودک افزایش داده یمشود.
این باعث یم شود که برای هر کودک و برای هر هفته به ازای هر آزمایش اضاف که ممکن است الزم باشد ،یک کیت
ً
آزمایش موجود باشد .هنگایم که یک مورد ابتال رخ یم دهد و از این کیتهای موجود استفاده یم شود ،یم توان مجددا
از طریق فرآیند خودکار سهمیه مشخیص را درخواست کرد تا برای موارد احتمایل دیگر ابتال آماده باشیم.
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