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و نگھداری یا ھم  تیحماجدید در مورد قانون  نیوالد جدید برای  اطالعات
اول ماه مارچ   01.03.2020 ان کھ از تاریخسرخک دانھ ھای  ازجلوگیری 

)März (2020 .بھ بعد قابل اجرا و عملی کردن میباشد 
 

 روزانھ کودکانھم مراکز مراقبت و نگھداری از  ایکودک ھای  مھددر  کودکانو  مدارسپسر و دختر در دانش آموزان  یبرا
 

 محترم، آقایانخانمان و 
 

  دانھ ھای سرخکاز و نگھداری یا ھم جلوگیری  تیحما دیقانون جد März ( 2020چ (اول مار  01.03.2020 از شروع تاریخ
 ایکودک و ھای  مدارس و کودکان در مھددختر در  پسر و دانش آموزان ھیکلاین قانون جدید  درآمد. و عملی شدن بھ مرحلھ اجرا

دانھ  ونیناسیواکسفعلی  تیاثبات وضع تا سند یا ھم  کند یمو مکلف موظف را روزانھ  یمراقبت ھاھم کودکان در مراکز 
پراگراف  20ماده  نظر بھمھد کودک ارائھ دھند ( لدفتر مسئوو ایمھد کودک  تیریمدھم  ایمدرسھ  مدیریت خود را بھ انسرخک

 وتثب سند یا ھم این  ).عفونت (مریضی ھای ساری میکروبی)  از و نگھداری یا ھم جلوگیری تیقانون حما 1 بند 9 و 8
این سند این امر بھ جا اورده شده   ارائھقبول میباشد و با قابل  لیاز اسناد ذ یكیارائھ ان با سرخکدانھ  ونیناسیواکسفعلی  تیوضع

 :میباشد
 

از  یکافو مراقبت دھد محافظت  ی، کھ نشان م یپزشک یگواھ ھم ای) ونیناسی(کتاب واکس ونیناسیمستندات واکس .1
 ؛یعنی شده میباشد وجود دارد  دانھ ھای سرخک در برابر ونیناسیواکس

 ؛انجام داده شده میباشد دانھ ھای سرخکو مراقبت کافی در علیھ  تیمصون د کھکن دییتأ ی کھپزشک یگواھ .2
(منع میباشدن ریامکان پذ یپزشکامراض یا ھم مسایل دیگر  لیبھ دال ونیناسیکند کھ واکس یم دییکھ تأ یپزشک یگواھ .3

 ؛)مصرف
یا ھم دانش کودک رسمی و قابل اعتبار کھ ثابت بسازد کھ برای این  یگریدھای نھاد ھم  ای یدولتیکی از دفاتر  ھیدییتأ .4

ارائھ  دانھ ھای سرخک از و نگھداری یا ھم جلوگیری تیحمااسناد یا ھم این ثبوت واکسیناسیون بھ ھدف قبالً اموز 
 باشد.شده 

 
نشان  واضحو شکل  تواضحابھ  را ونیناسیواکس تیکھ وضع یاسنادمیباشد و یا ھم  یآلمان ریزبان غھر یک بھ کھ اسناد 

 .کھ شناختھ شوند ستیالزم نقابل قبول نمیباشد یعنی دھند، ینم
 

 روزانھ (ھمھ روزه) کودکان:مھد ھای کودک و مراکز مراقبت 
 

 ذیل قابل اجرا والزامات مربوط بھ سن ھای روزانھ مراقبت ھم برای کودکان در مھد ھای کودک  ایکودکان در مھد کودک  یبرا
 :باشد یملی عم

 
برای مراقبت و نگھداری یا ھم جلوگیری از واکسن  )2( حداقل دو دیسال سن دارند با )2( کھ حداقل دو یکودکان •

دانھ  یکاف یمنیاسیستم  ھم  ای دھند ارائھرا انجام داده باشند و این را توسط سند یا ھم ثبوت  دانھ ھای سرخک
برای مراقبت و واکسن  )1یک (حداقل  دیسال سن دارند با ) 1یک (کھ حداقل  یکودکان را نشان دھند. انسرخک

 ھم  ای دھند ارائھند و این را توسط سند یا ھم ثبوت را انجام داده باش دانھ ھای سرخکنگھداری یا ھم جلوگیری از 
 را نشان دھند. انسرخکدانھ  یکاف یمنیاسیستم 

 .کرد رشیپذ برآورده ساختن ھیچ نوع اسنادتوان بدون  یرا ممیباشد سال  کی ریز کھ سن شان کودکان •
 

در صورت  میباشند تاموظف مھد ھای کودک مراكز و مسوولین  ری، مدمیباشد سال) 2( دو ریزکھ سن شان در مورد كودكان 
است ،  ری، كھ بعداً امكان پذ ونیناسیواكساین فقط كامل بودن ھم  ایکودکان  ونیناسیواكسسند یا ھم ثبوت در مورد  بودن یعدم كاف

 اطالع دھد. یفوراً بھ دفتر مسئول حوزه بھداشت
شود  یدعوت کند و از شما خواستھ مو صحبت در این مورد مشاوره  یرا برا (والدین) تواند شما یم یبھداشتمرکز سپس 

سوی این  کودک ازیک منع مراقبت از  توان یم نیھمچنیعنی انجام دھید.  کنند لیرا تکم انسرخکدانھ  ھیعل ونیناسیپوشش واکس
 مرجع صادر شود.

 
 کی، شده است مراقبت، تا حال März( 2020چ (مارماه  )1اول (  01.03.2020 از تاریخدر حال حاضر کھ کودکان  یبرا

 تعیین شده میباشد. Juli (2021ماه ( 31تاریخ   تاتاریخ جدید انتھا 
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 مدارس (مکاتب):
 

در مدرسھ  2020سال  )Märzچ (مار ماه  اول  01.03.2020 تاریخ کھ ازای مدارس  پسر و یا ھم دختر یدانش آموزان ا
(اگر قبال واکسن شده باشد) خود  منظم ونیناسیواکس ای تیمصون یگواھ دیبااغاز میکنند، دوره مدرسھ شان را و شوند  یم رفتھیپذ
مسوولین یا بھ  را )کھ بدن این شخص یا کودک تحمل واکسن را ندارد اثبات شده یعدم تحمل واکسن (از نظر پزشکگواھی  ای را

 .مدرسھ ارائھ دھندھم میر 
 

مدرسھ یک بھ  2020سال ) Märzماه مارچ (اول  01.03.2020تاریخ کھ از  یا سارمد ای پسر و یا ھم دختر  دانش آموزان
 ای تیمصون یگواھ ( کھ قبال در مورد اش صحبت شدهمدرک را  نیا دیبا، شرکت کرده باشندو در دروس و تعلیم  دنرفتھ باش

کھ بدن این شخص  اثبات شده ینظر پزشکعدم تحمل واکسن (از گواھی  ای خود (اگر قبال واکسن شده باشد) را منظم ونیناسیواکس
 نمایند.ارائھ  Juli( 2021( 31.07.2021 بھ تاریخ تا) را )یا کودک تحمل واکسن را ندارد

 
این  ،تعیین شده یعنی تا وقتی کھ تاریخ انتھا کامل نشده باشدزمان جریان کھ در  یا ارسمد پسر و یا ھم دختر ای دانش آموزان
 ای خود (اگر قبال واکسن شده باشد) را منظم ونیناسیواکس ای تیمصون یگواھ(یا ھم مدرک کھ قبال یادآوری شده  سند گواھی 

 دیباننمایند،  ارائھرا ) )کھ بدن این شخص یا کودک تحمل واکسن را ندارد اثبات شده یعدم تحمل واکسن (از نظر پزشکگواھی 
 .شوند یمعرفخود شان  لمسئوومنطقھ  یو درمان یمدرسھ بھ دفتر بھداشت ریمداز سوی 

 
 مراجعھمراقبت روزانھ  لان مسئووکارگرھم  ایمراقبت روزانھ  تیریمدرسھ ، مدبھ مدیریت  میتوانید یشتریببرای اطالعاتی 

 تیدر وب سا دانھ ھای سرخکاز و جلوگیری  تیدرباره قانون حما یاطالعات گسترده ا،  نیعالوه بر ا نمایید.
https://www.masernschutz.de/ وجود دارد. 

 


