ِ
ِ
ِ
عالئم بیمار ِ
کووید  19دارد؟
ی
فرزند شما
آیا
ِ
عالئم خفیفی از بیمار ِ
ی
کودکان معموال یا هیچ عالئمی ندارند و یا
ِ
کووید  19دارند.
باید به چه عالئمی از کووید  19توجه کنم؟
کودکان معموال ضعیف ،خسته و بیحال شده و بازی نمیکنند و در کارهایی که
ِ
عالئم ِ
دیگر مربوط به این بیماری:
قبال انجام میدادند ،شرکت نمیکنند.
•سرفه خشک
•تب
•خوب نبودن ِ
حال عمومی
ممکن است عالئمی نیز در مجار ِ
ی تنفسی داشته باشد ،مانند گلو درد ،سرما
ِ
عالئم دیگر مانند اسهال .فرد الزم نیست که همهی عالئم
خوردگی و غیره ،یا
ار به ِ
طور همزمان داشته باشد.
وقتی که فرزندم عالئمی دارد که ممکن است کووید  19باشد ،باید چه کار کنم؟
اگر فرزند شما عالئمی دارد که ممکن است کووید  19باشد ،باید او ار در
خانه نگه دارید .اعضای ِ
دیگر خانواده باید از کودک فاصله بگیرند ،البته تا
ِ
حدی که امکانش هست .البته کودکان به توجه و تماس مانند بغل گرفتن و
دلداری نیاز دارند ،و این نکته مهمتر از فاصله گرفتن است.
ان ِ
حال فرز ِند خود هستید و یا اگر ِ
اگر نگر ِ
سن فرز ِند شما زیر دو سال است،
ِ
ِ
صورت لزوم برای
پزشک خود زنگ بزنید تا وضعیت او ار ارزیابی و در
به
ِ
تست معرفی کند .اگر فکر می کنید که الزم نیست به پزشک خود زنگ بزنید،
میتوانید از سایت  coronaproever.dkبرای فرز ِند خود ِ
وقت تست بگیرید.
ِ
فرزند من میتواند به مهد کودک یا مدرسه برگردد؟
چه موقع
ویروس ِ
اگر فرز ِند شما ِ
ِ
جدید کرونا شده است ،باید او ار در
تست مثبت برای
خانه نگه دارید تا وقتی که به ِ
مدت  48ساعت هیچ عالئمی نداشته باشد.
ویروس ِ
اگر فرز ِند شما ِ
ِ
جدید کرونا شده است ،وقتی میتواند به
تست منفی برای
مهد یا مدرسه برگردد که حالش کال خوب باشد و بتواند در فعالیتهایی که قبال
معموال میکرد ،شرکت کند.
ِ
عفونت مجار ِ
ِ
ی تنفسی ،کمی
داشتن یک دوره
طبیعی است که کودکان بعد از
سرفه کنند .اگر کودک از ِ
سایر لحاظ سالم و سرحال به نظر میرسد ،می
تواند به مهد و مدرسه برود ،با اینکه هنوز کمی سرفه به عنوان تنها عالمتِ
بیماری ،باقیمانده است.

آیا فرزند من باید برای بیماری کووید 19
تست شود؟
دیدن فر ِ
ِ
ق اینکه فرزند شما سرما خورده،
بیماری کووید  19گرفته و یا عفونتِ
دیگری در مجاری تنفسی دارد ،ممکن
است مشکل باشد .یک تست میتواند
مشخص کند که او بیماری کووید 19
دارد یا نه.
اگر گمان نمیکنید که فرزند شما بیماری
کووید  19داشته باشد ،میتوانید از تست
کردن او خودداری کنید .مهمترین کار این
است که کودک ار در خانه نگه دارید تا
کامال سالم شود.
اگر چند نفر از اعضای خانواده بیمار
هستند یا بیمار شوند ،افراد بزرگسال
میتوانند تست کرونا بدهند ،چون معموال
بیماری همه در خانواده یکی است.
ِ
عالئم فرز ِند شما
اگر شک دارید که
مربوط به کووید  19است یا نه ،و اینکه
آیا او باید تست شود یا نه ،میتوانید به
پزشک خود زنگ بزنید.
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