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 نیوالد اطالعات

 

 ، انی، خانمها و آقا زیعز نیوالد

 -SARS-CoV-2 یدستورالعمل اقدامات حفاظت نیسوم یفعل یهاقوانین و مقررات به شما در مورد  میخواه یمبا این نامه ما 

 (3rd InfSchMV) به همراه دارد. انروزانه کودک و محافظت مراقبت نهیرا در زم یمهم راتییکه تغ میدهات باطالع 

 

 برنامه هادر  شرکت

 

برنامه  و مسوولین و سازمان دهندگان انی، مجر SARS-CoV-2- InfSchMV یدستورالعمل اقدامات حفاظت نیتوجه به سوم با

 ،ها

 یشده و در حال بهبود نیفقط به افراد واکس ایکه آ دنریبگ میتصم دنتوان یان مش، خود یو ورزش یبه عنوان مثال ، در بخش فرهنگ

 .قابل اجرا نمیباشددر مهد کودک  طیشرا نی. اریخ ای دنده یمو اشتراک به برنامه را  ی( اجازه دسترس2G طی)به اصطالح شرا

از  دنتوان یمسالگی  6اطفال زیر سن . یعنی قابل اجرا نمیباشد کند یصدق نم 2G طیشراقوانین و مقررات سال  6 ریزکودکان  یبرا 

مقررات در  نیکرونا. ا یبه آموزش تست منف ازی، بدون نرفتنتئاتر کودکان  ه، مانند ب دنمناسب استفاده کنبرنامه های  ایامکانات 

 شیاز مهد کودک تحت آزما دیبازد نیحدر  نکهیکند ، مشروط بر ا یصدق م زیسال ن 6 یحال حاضر در مورد کودکان مهد کودک باال

بار در  2)کرونا  شیمراکز مراقبت روزانه ، آزما قیدهد از طر یبه شما امکان م نیبرل التیمنظور ، ا نیا ی. برارندیمنظم قرار گ

استفاده ازمایش کرونا  یها نهیگز نیاز ا میخواه ی. ما از شما مدیانجام دهخود کودکان تحت مراقبت در مراکز روزانه را باالی هفته( 

 شرکت کنند. مهد کودکخارج از  یتهایتا همه کودکان در مهد کودک بتوانند در فعال دیکن

 

 

 نهی/ قرنط ییجدا نیقوان

 

 یها هیتوص یآنها ، مقامات بهداشت نهیمثبت داشته است و مدت قرنط شیکه آزما یفرد یبرا کیافراد تماس نزد تصبیت شدن هنگام

 کنند. ی( را دنبال مRKIموسسه روبرت کخ )

 نیروز پس از روز آخر 5 یژن به طور کل یآنت عیسر شیبا استفاده از آزما گانیرا شیمنظم کودکان مهد کودک ، آزما شیآزما با

مهم همچنان  یمسئول بهداشت اتحال ، الزامات مقام نیاست. با ا ریامکان پذ با شخص که تست مثبت کرونا تصبیت شده است تماس

 انجام داد. ییخودآزما کیدر خانه به عنوان  انتو یرا نمتست ها که  میاشاره کن میخواه ی. ما ممیباشد

 :دیابیب ریدر آدرس ز دیتوان یموضوع را م نیدر مورد ا شتریب اطالعات
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www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html 

 

 یسازگاردوران 

 

، یا همرایی کنند کودک شان باشندهمراه  یروند سازگار در جریانقصد دارند  نیکه اگر والد مینکته اشاره کن نیبه ا میخواه یم ما

 یکاف نجایشده از مرکز مراقبت روزانه در ا نییتع ندهینظر نما ریز عیسر شیشوند )آزما شیآزماهم  ای هابندی، بهبود شده نیواکس دیبا

 است(.

 

 خانواده برای موقتهای  کمک

 

ماه  4از کودکان را ندارند ،  یماریب یایمزا افتیکه حق در ینیبه والد نیبرل التیکه ا میمجدداً به شما اطالع ده میشو یم خوشحال

در این لست  . V پراگراف یاجتماع نیقانون تام 45ماده  دهد. یم را کمک موقت کروناجاری  2021جنوری یعنی ماه اول سال 

کم دارند شامل میباشند اشخاص که به  اشخاص که شغل یا هم وظیفه شخصی داشته باشد ، کسانیکه درامد، صاحب کار  انیدانشجو

توانند  یدرآمدشان را از دست داده اند. آنها م جهیو در نتبودند مجبور به مراقبت از فرزند خود در خانه ویروس همه گیر کرونا  لیدل

 درخواست کمک کنند: ریزصفحه انترنیتی  قیسال از طر همین انیتا پا

https://www.corona-hilfe-kind.berlin 

 

سنا و پورتال خانواده  یآموزش ، جوانان و خانواده و اداره امور مال یاداره سنا برا یها تیدر وب سا دیتوان یرا م شتریب اطالعات

 .دیمشاهده کن نیبرل
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