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 سرپرستان عزیز،والدین و 

 

ای های عمدهزندگی روزمره را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار داده است. اقدامات مرتبط برای جلوگیری از آن، همچنان چالش 19-بیماری کووید

 آورد.برای همه ما به وجود می

های ارائه شده برای سرتاسر کشور، ، براساس توصیهها و مراكز مراقبت از کودکانها، مهدكودكبه منظور مقابله با این وضعیت در کودکستان

دهنده تغییر وضعیت بیماری است. هدف از چراغ شود. این حاالت نشانچراغ راهنمای کرونا با حاالت سبز، زرد، نارنجی و قرمز ارائه می

دگی روزمره ثابت و منظم در مراکز مراقبت از راهنمای کرونا جلوگیری از بسته شدن مجدد موسسات مراقبت از کودکان بوده و برای ایجاد یک زن

توان تا حد ممکن، در مقیاس کوچک به تغییرات محلی واکنش نشان داد.  در حالی که عملکرد کودکان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب می

 ماری قرار دارند تشدید کرد.طبیعی در مناطق دیگر حاکم است، باید اقدامات پیشگیرانه را در مناطقی که در وضعیت بحرانی بی

 شود.رنگ مربوطه توسط کمیسیون چراغ راهنمایی کرونا پیشنهاد می

 توانند بدون توجه به چراغ راهنما، فوراً دست به اقدامات مناسب بزنند.در مورد موارد تایید شده بیماری، مقامات بهداشتی می

کند. اقدامات مختلف بهداشتی و محافظتی بسته رسانی میچراغ راهنما به شما اطالع مرکز مراقبت از کودکان مربوط به شما در مورد حالت فعلی

 شود.حالت چراغ راهنما انجام می به

شود. همچنین شوید که این کار با احتیاط و در نظر گرفتن وضعیت فعلی انجام میبا توجه به مقدمات شروع سال جدید مراقبت از کودکان، متوجه می

شود که از این اقدامات حمایت کرده و به موسسات به بهترین شکل ممکن کمک کنید. لطفاً به موارد زیر ان یک خانواده خواسته میاز شما به عنو

 توجه داشته باشید:

 توان از پذیرش کودکی سر باز زد.به دلیل کمبود جای خالی نمی شود.به طور کلی عملکرد عادی و منظم انجام می 

 اید همچنین هرچه بهتر در خانه رعایت شود.های بهداشتی بتوصیه 

 های تماس )کودکان، کارمندان، والدین، اشخاص خارجی( اطمینان از ردیابی تمام مخاطبین مدیریت مداوم تماس با استفاده از فهرست

 کند.تضمین می را
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 ای برخوردار است.در دسترس بودن دیجیتال شما از لحاظ مدیریت تماس از اهمیت ویژه 

  ها و غیره باید اجتناب شود.شرکت در رویدادها، جشناز 

 دارد. یدر بزرگساالن به مرحله چراغ راهنما نه بستگ ینیماسک دهان و ب یدنپوش 

 ها در فضای باز بیشتر خواهد بود.در صورت امکان، انجام فعالیت 

  شود.در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی و تردید در خصوص آن، باید تأیید پزشکی ارائه 

 .کودکان بیمار باید در خانه مراقبت شوند 

 .در صورت مشکوک بودن به داشتن بیماری، سریعاً به مرکز اطالع دهید 

 

توان در صفحه اصلی ایالت به نشانی ( و سایر مطالب را میFAQسواالت متداول و پاسخ به آنها )

https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/informationen-zum-coronaviruscovid-19/  یافت و این سواالت

 شوند . بنابراین لطفاً خود را در خصوص کسب اطالعات تازه به روز نگه دارید.متناسب با شرایط به روز می

تا  7:30و جمعه از  18:00تا  7:30از دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت  .0800 100 360به شماره  خط تلفن مستقیماگر سوال دیگری دارید، 

 تماس داشته باشید. elementarbildung-meldung@tirol.gv.atتوانید از طریق ایمیل در دسترس شما است. شما همچنین می 14:00

 بیابید. /https://corona-ampel.gv.atتوانید در اطالعات بیشتر در خصوص چراغ راهنمای کرونا را می

، 2020/2021شده، سال مراقبت از کودکان ما در فصل پاییز به کمک یکدیگر به مراقبت از کودکان خواهیم پرداخت و امیدواریم با اقدامات انجام

 سالی پر از سالمتی باشد. از تعهد و تمایل شما برای همکاری در راستای سالمتی کودکان متشکریم.
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