
 

 طبقه بندی: عمویم

 19-کوید در مورد اطالغات

 ؟فتو به مدرسه نر در خانه ماندباید تا چه مدت 

 اماتالز بیشتر: عالئم دارد. برای اطالعات در خانه بماند و به مدرسه نرود بستگی به نوع بایدآموز  شمدت زمانی که دان

   قرنطینه 

 بکندچه باید  ا داردم رئاگر دانش آموزی این عال

 تب 

 سرفه 

 یا مشکل  نفس تنگی

 تنفس

  از دست دادن حس

 بویایی یا چشایی

  

  روز از زمانی که عالئم شروع شدند یا تا زمانی که عالئم  10حداقل

برطرف شوند، هر کدام که طوالنی تر باشد، خود را در خانه 

 د.یقرنطینه کن

 د.یانجام ده 19-توصیه می شود تست کوید 

 د که تست یروز به مدرسه بازگرد 10د قبل از یتنها وقتی می توان

و دانش آموز در  طرف شده باشندمنفی باشد، عالئم بر 19-کوید

  .استداشته نبوده  19-تماس نزدیک با کسی که کوید

  رد هیچ مرکز وا و تا زمانی که عالئم بر طرف نشده اند روز 10برای

 د.یمراقبت بلند مدت نشو

  روز خود را در خانه  10اگر نتیجه تست مثبت بود، برای حداقل

خدمات د و از دستورالعمل های دریافتی از طرف ینطینه کنقر

 د.یپیروی کنبهداشتی آلبرتا 

 

 از عالئم زیر یکی

 

 لرز 

  گلو درد/ قورت دادن توآم

 با درد

 آب ریزش/گرفتگی بینی 

 احساس ناخوشی/خستگی 

 ت تهوع، استفراغ و/یا حال

 اسهال

 24 تحتشم خود را چ د وید و درخانه بمانیساعت به مدرسه نرو 

عالئم شما بهبود پیدا کرد،  ساعت 24د. اگر بعد از ینظر داشته باش

  ل تان بهتر شد به مدرسه باز گردید.توانید وقتی حا می

 الزامی نیست ولی تست موجود است. 19-انجام تست کوید 

  د وارد هیچ مرکز روز و تا زمانی که عالئم برطرف نشده ان 10تا

 نشوید. مراقبت بلند مدت

 

ساعت  24ز بعد ا یا، این عالئم را داشتهر کدام از تا از دو اگر کودک 

 :جاد شدعالمت دومی در وی ای یاوضعیت اش بدتر 

 

https://www.alberta.ca/isolation.aspx


 

 طبقه بندی: عمویم

  از دست دادن بی دلیل

 اشتها

 /درد درد ماهیچه ای

 مفاصل

 سردرد 

 ورم ) مسرخ شدن چش

 ملتحمه چشم(

 بدهد. 19-توصیه می شود تست کوید 

  می تواند بعد از این که عالئم برطرف شد، حتی بدون انجام تست

 یا گرفتن نتایج آن، به مدرسه بازگردد. 19-کوید

  روز و یا تا زمانی که عالئم برطرف نشده اند وارد مراکز  10تا

 د.مراقبت بلند مدت نشو

 در خانه  روز 10بود، خود را برای حداقل مثبت تست  یجهاگر نت

خدمات  طرف قرنطینه کند و از دستورالعمل های دریافتی از

 بهداشتی آلبرتا پیروی کند.

 www.alberta.ca/returntoschoolاطالعات بیشتر:  کسب برای

http://www.alberta.ca/returntoschool

