Farsi/Dari

COVID-19 DAILY PRESCREENING FOR STUDENTS
آزمایش مقدمات روزانه کوید 19-برای دانشآموزان

والدین قبل از فرستادن کودکان شان به مکتب/مدرسه ،باید همه روزه آن ها را بخاطر تشخیص عالیم
ارزیاب نمایند .هرگاه پاسخ به ییک از سواالت زیر "بیل" باشد ،کودک تان باید در خانه بماند و
کوید،19-
ی
ر
ی
به مکتب/مدرسه اشتاک نکند .شما باید مریض و عالیم کودک تان را به ادارهی ی
حاضی مکتب/مدرسه
اطالع دهید.

ر
بیشت) دارد ،بدون استفاده از دوا/داروی کاهش دهنده
 آیا کودک تان تب ( 100درجه فارنهایت یا
ً
ر
(ترمامیت) نیاز دارید ،لطفا به اداره مکتب تان به تماس شوید) .
تب؟ (اگر به دستگاه حرارت سنج
 آیا کودک تان گلودرد دارد؟
ً
ر
 آیا کودک تان جدیدا ضفه غت قابل کنتول دارد که باعث ایجاد مشکل در تنفس یمگردد؟
ی
(برای کودکان مبتال به ضفه مزمن آلرژیک/نفس تنیک ،تغیت در اساس ضفه آنها)
 آیا کودک اسهال یا استفراغ دارد؟
ً
 آیا کودک جدیدا دچار رسدردی شدید ،بخصوص همراه با تب ،شده است؟
ً
بویاب خود را از دست داده است؟
 آیا کودک اختا حس ذائقه و ی
 آیا کودک تان بندش سینه /ریزش ی
بین دارد؟

عالوه بر عالئم ذکر شده در باال ،اگر پاسخ به ییک از سواالت زیر بیل باشد ،کودک تان باید در خانه بماند
ً
و به مکتب/مدرسه ر
لطفا این اطالعات را به اداره ی
حاضی مکتب/مدرسه گزارش دهید.
اشتاک نکند.
ر
نزدیکت برای حد اقل  15دقیقه) با
 در جریان  14روز گذشته ،آیا کودک تان تماس نزدیک ( 6فیت یا
شخص مبتال به ویروس کوید 19-که در آزمایشگاه ثابت گردیده ،داشته است؟
 آیا کودک تان در حال ی
ری
داشت تماس با فرد دارای کوید ،19-یا احتمال مبتال
حاض بخاطر احتمال
ی
قرنطت یا انزوا قرار دارد؟
بودن به کوید ،19-در حالت
 آیا در حال ی
حاض منتظر نتیجه آزمایش کوید 19-کودک تان هستید؟

