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بسيار مهم است كسانى كه عاليم كرونا را دارند به هيچوجه در مدرسه و كودكستان حضور پيدا نكنند.
اگر فرزند يا يكى از اعضا خانواده شما عاليم كرونا را دارد بايد تمام اعضا خانواده خود را قرنطينه كنند و شخصى
كه عاليم را دارد تست كرونا را انجام دهد.

اينها عاليم كرونا هستند:

تب باال -اين به معنا مى باشد كه دماى بدن شما در ناحيه قفسه سينه و كمر باال هست و وقتى با دست آن ناحيه را لمس
مى كنيد متوجه حرارت و تب مى شويد بنابرين احتياج به دماسنج نداريد
.
سرفه ممتد و جديد -اين بدين معنا مي باشد كه شما بين يك تا سه ساعت سرفه مى كنيد و دوره هاى سرفه بيشتر و
طوالنى تر از زمان هاى ديگر هست .
تغيير يا از دست دادن حس بويايى چشايى _ اين بدين معنا مى باشد كه شما يا بو و مزه را حس نمى كنيد و يا متفاوت
از زمان هاى معمولى هست .
اگر فرزند شما هر گونه از اين عاليم را داشت شما بايد خانه بمانيد وبراى انجام تست كرونا وقت بگيريد.
نه تنها فرزند شما بايد در قرنطينه بما ند بلكه اين شامل تمام اعضا خانواده مى باشد لطفا در صورت انجام با اقدام
براى تست به مدرسه اطالع دهيد البته تنها شخصى كه عاليم را دارد نياز به انجام تست خواهد داشت.
قرنطينه يعنى شما بايد در خانه بمانيد  ،بيرون براى خريد يا بردم بچه ها به مدرسه يا كودكستان نرويد .از دوستان و
آشنايان خواهش كنيد در مورد خريد كمك شما كنند و به هيچوجه پذيراى كسى در منزل خود نباشيد و رفت و آمد
متوقف شود.
اگر جواب تست منفى بود ديگر احتياج به قرنطينه نداريد و بچه ها مى توانند به مدرسه برگردند.
اگر جواب تست مثبت بود شخصى كه تست را انجام داده براى مدت زمان  ١٠روز و ديگر اعضا خانواده براى مدت
زمان  ١٤روز مى بايست در قرنطينه بمانند.
خانواده بايد به محل كار و مدرسه در مورد مثبت بودن تست اطالع دهند.
انجام تست بصورت محلى در دسترس مى باشد به كسانى كه عاليم كرونا را دارند توصيه مى شود به سايت متعاقب
مراجعه و يا با شماره  ١١١تماس بگيرند
www.nhs.uk/coronavirus
سرويس حمل و نقل مدرسه و منزل
اگر فرزند شما به هر دليلى حتى كرونا مدرسه حضور پيدا نمى كند و از سرويس شهردارى براى رفت و آمد استفاده
مى كند لطفا بالفاصله به مدرسه اطالع بدهيد تا از آمدن به درب منزل شما خوددارى كنند .براى استفاده دوباره از
سرويس مدرسه با اين شماره تماس بگيريد.
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