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 شروع سال جدید مھد کودکدرمورد والدین برای اطالعات 

 

 والدین عزیز ، خانمھا و آقایان عزیز ، 

یا ھم را آغاز کردند.  بھ دلیل سطح کلی پایین عفونت  2021/2022سال جدید مھد کودک ، برلین با موفقیتمراکز مراقبت روزانھ 
 مراقبت کرد. در مھد ھای کودک منظم  بھ شکل، می توان از ھمھ کودکان تعداد بیماری ویروس کرونا 

پوشیدن  ،قوانین آزمایش شده بھداشتی ،برلینسوی  کرونا ازآزمایش عملی شده در مورد ، استراتژی  شده گان واکسین ارقامافزایش 
سازماندھی جلسات و مھمانی ھا و جشن ھای والدین سھم تعیین کننده بھداشتی قوانین  ، با یکدیگر  و بزرگساالنبا ماسک ھنگام تماس 

 این عفونت دارد. کم کردن ای در 

پاییز و زمستان آینده.  با در نظر گرفتن امدن فصل ھای ه با توجھ بھ دارند ، بھ ویژ در اینده قوانین ذکر شده ھمچنان اھمیت ویژه ای
 :فرزندان شما گسترش می دھیمکرونا را برای آزمایش ارقام این موضوع ، ما ھمچنین 

 

 برلینتست کرونا گسترش استراتژی 

را برای آزمایش داوطلبانھ دائمی فرزند شما از طریق مراکز مراقبت روزانھ کودک در  PoCایالت برلین آزمایشات سریع آنتی ژن 
در اواسط ماه سپتامبر ، می توانید آزمایشات سریع آنتی ژن را از مرکز خود برای دو بار آزمایش ھفتگی از  اختیار شما قرار می دھد.

 ت کنید. دریاف 2021تا پایان اکتبر زمان فرزند خود ، در ابتدا برای 

می کند  تبدیل ی فوق میباشدھا برای آزمایش مربوط بھ رویدادکھ تا حال ، مقررات قبلی اطفال تانتست گسترده جدید این گزینھ ھای 
، بھ عنوان مثال برای كودكاني كھ یعنی در حالت ھای فوق دیگر قوانین راحت تر تست کھ جدیدا معرفی میشود قابل اعتبار میباشد

خارج از كشور قرار مي گیرند یا در صورت تأیید عفونت ، از سفر  ازبازگشت  تحت تاثیر مقرارت دارند ، كودكاني كھ عالئم بیماري
 در مھدكودك تحت تأثیر قرار مي گیرند. 

سیستم منظم پیشکش دوامدار خدمات ما از شما می خواھیم کھ بھ طور مستمر و منظم از این امکانات استفاده کرده و در نتیجھ بھ یک 
 ایمن کنید. مھد ھای کودک را 
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کودک ھمچنین  ھای در حال پیشروی است.  مراکز مھد Lolli-PCR، پروژه آزمایشی استفاده از آزمایشات ھابھ موازات این اقدام 
 دریافت می کنند.خویش آزمایشات آنتی ژن اضافی را برای آزمایشات منظم کارکنان 

 

  برای افراد تماس نزدیکقرنطینھ 

 ، سنا (SARS-CoV-2 InfSchVO)پیشگیری از عفونت   SARS-CoV-2 سومین فرمانبرای تغیر دادن با پنجمین دستورالعمل 
و بھ صراحت اعالم کرد کھ قرنطینھ برای افراد تماس نزدیک با کودکان مھدکودک کھ آزمایش مثبت داشتند ، از بین نرفتھ است.  برلین

 کمک می کند.صحت افراد در جامعھ اھمیت آن است و برای حفاظت از دارای ھنوز ھم 

روز  5بھ  14با این حال ، با اشاره بھ شیوع شایع در مرحلھ اول عفونت ، سنا دوره قرنطینھ یا بھ اصطالح زمان جداسازی را از 
یا آزمایش  PoCنتیجھ منفی آنتی ژن ز بدست اوردن بعد ا قرنطینھ یک فرد تماس نزدیک این بھ این معنی میباشد کھکوتاه کرده است. 

PCR  خانواده ھای برلینی ناشی از  و فشار باالی بھ پایان می رسد.  بھ این ترتیب ، باراین بیماری شخص در روز ششم پس از شروع
 مقررات قرنطینھ تا آنجا کھ ممکن است کاھش می یابد.

ھمچنان با ھماھنگی نزدیک بین مھد کودک و بخش بھداشت برای اطفال کی ھا میباشند تصمیم در مورد این کھ فرد تماس درجھ یک 
 مربوطھ گرفتھ می شود.

 

 تعطیالت خانوادگی را آسان می کند "-کرونا برای خانواده ھارخصتی 

زمان تعطیالت  2022دسامبر  31تا  2021اکتبر  1ھمچنین می خواھیم بھ شما اطالع دھیم کھ وزارت امور خانواده فدرال از 
خانوادگی را در مراکز تفریحی غیر انتفاعی خانواده ترویج می کند. از برنامھ فدرال "مقابلھ با کرونا برای کودکان و جوانان".  این 

برنامھ بھ ویژه برای خانواده ھایی کھ (درآمد کم) دریافت می کنند و ھمچنین خانواده ھای دارای فرزند یا اعضای خانواده دارای 
 .میباشد لولیت استمع

خانواده ھای واجد شرایط می توانند از این برنامھ برای تعطیالت خانوادگی با تخفیف در مکانھای غیر انتفاعی تعطیالت خانوادگی و 
سایر امکانات مناسب برای تفریحات خانوادگی در سراسر آلمان استفاده کنند و فقط حدود ده درصد ھزینھ ھای معمول برای اقامت و 

 ذا را بپردازند.غ

 اطالعات بیشتر را می توانید در این وب سایت پیدا کنید:

 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/corona-auszeit-fuer-familien  

 

 

 با احترام 

 از طرف 
 ھولگر شولزه ، 

  Vرئیس بخش 
 خانواده و آموزش در دوران کودکی.

 


