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 میالدی(  01.02.2022نحوه برخورد با وضعّیت عفونت واگیر در مدارس )تاری    خ آخرین لحظه به روز بودن: 

  

 اطفال یم رسانیم که،
ی

م، والدین گرایم و رسپرستان قانون  به استحضار خانمها و آقایان محیر

خاذ شده اند از جمله:  ،ایالت بایرندر مدارس 
ّ
ده ای ات م و پیوسته ویروس کرونا  تدابیر گسیر

ّ
ُمقّررات ماسک زدن، آزمایشهای ُمنظ

.  و همچنیر    اجرای امور بهداشتر در چارچوب برنامه امور بهداشتر

ت برای تدابیر موصوفه این است که
ّ
سطح مراقبتها در خصوص شیوه برخورد با وضعّیت عفونت واگیر در مدارس، کماکان ساده  عل

خاذی آگاه کنیم. 
ّ
 تر شده است.  بدینوسیله مایلیم که مخترص و مفید، شما را از امور ات

  

 با دانش آموزان دخیر و پرسی که نتیجه آزمایش ویروس کرونای آنها ِمثبت باشد، چگونه رفتار میشود؟

•  
 
( آنها ُمثبت بوده باشد، ُمجاز نیستند Covid-19نوزده )-، دانش آموزان دخیر و پرسی که نتیجه آزمایش کوویدالّسابق کماف

 که در رس کالس درس، حضور داشته باشند. 

 چنانچه عالئم عفونت به ویروس کرونا در مدرسه، کشف و معلوم شود، آنگاه دانش آموزان دخیر و پرس باید بالفاصله به •

لهایشان بروند یا به عبارت دیگر؛ رسپرستان قانون  باید برای بردن آنها به خانه به مدرسه یف بیاورند. سپس اولیاء  می   ترسر

اجرا شود و نتیجه اش ُمثبت  به شخصه آزمایش تست کرونا  اگر مدرسه، مراتب واقعه را به اداره بهداشت گزارش خواهند کرد. 

]برای مثال: مرکز آزمایش تست کرونا[  (PCR-Testاز طرف آزمایشگاه تست کرونا ) آمدهنتیجه به دست  باید آنگاه باشد، 

العات الزم را در میان خواهد گذاشت. ُمتعاقبا تایید و تصدیق شود و 
ّ
 اداره بهداشت در باره نحوه مراحل بعدی، اط

( روز طول میکشد. Tage 10قاعدتا ده ) زمایش آنها ُمثبت بوده است،آقرنطینه کردن دانش آموزان دخیر و پرسی که نتیجه  •

ی شدن معذالک میتوان  با آزمایشر که نتیجه اش منف  باشد )تست  ( Tagesieben nachروز ) هفتبعد از سیر

یان ُمشابه آنها اجرا شده باشد، به مهلت  (Antigen-Schnelltestپادتن/ -فوری
ّ
 یا ُمتصد

ی
و از طرف کارکنان امور پزشگ

یط که طفل شما، عالئم شناخته شده کوویدقرنطینه خاتمه داد  تدابیر ( را نداشته باشد. Covid-19نوزده )-؛ البته به رسر

   د. نقرنطینه شدن با ارائه دادن نتیجه منف  تست کرونا به اداره بهداشت، مختوم میشو 

  

هانی مشمول بقّیه دانش آموزان دخیر و پرس یم شود؟ ی  چه چیر

نها منفی بوده است، میتوانند در رس کالس درس حضور داشته آزمایش کرونا آبقّیه دانش آموزان دخیر و پرسی که نتیجه  •

دا تکرار یم شوند.  ،(Tage 5) روز آزمایشها در کالس درس، بعد از پنج  باشند. 
ّ
 ُمجد

ت افزایش یاید و نتوان حضور در رس کالس درس  هایکالساز   هر کدام به محض اینکه در  •
ّ
دانش آموزان، عالئم عفونت به شد

خاذ خواهند کرد. 
ّ
 را تضمیر   و هماهنگ کرد، آنگاه مدیر مدرسه و همچنیر  اداره بهداشت، تدابیر اضاف  دیگری را ات

  

 

 

 

  



Bayerisches Staatsministerium für   
  Unterricht und Kultus  

o  برای تمام پنج روز هفته، دروس فاصله دار را تنظیم و ترتیب خواهد داد. مدیر مدرسه 

o  ضمنا اداره بهداشت میتواند جهت تکمیل امور الزم، تمام دانش آموزان دخیر و پرسی را که مشمول کالس ذیربط هستند به

طبق الیحه عمویم  ا که آنها اساسلبته طوری؛ اکه با مبتالیان به ویروس کرونا در تماس بوده اند   کند   حیث اشخایص محسوب

. در این خصوص به هیچگونه دستور علیحده از طرف اداره بهداشت نیازی نیست. تصمیم اداره مانند انفرادی در قرنطینه ب

الع داده خواهد شد. 
ّ
آنان  که طبق الیحه  بهداشت از طرف  اولیاء مدرسه به اشخایص که مبتال به ویروس کرونا هستند، اط

ی شدن عمویم انفرادی در قرنطینه هستند و با ُمبتالیان به ویروس کرونا در ارتباط تنگاتنگ بوده اند، میتوانند  بعد از سیر

Antigen-پادتن/ -با آزمایشر که نتیجه اش منف  باشد )تست فوری ( Tagen fünfnachروز ) پنج

Schnelltest  
ی

یان ُمشابه آنها اجرا شده باشد، و در این رشته، آموزش دیده باشند،  و از طرف کارکنان امور پزشگ
ّ
یا ُمتصد

یط که طفل شما، عالئم ( PCR-Testیا با ارائه دادن نتیجه تست واکنش بدن/  به مهلت قرنطینه خاتمه داد؛ البته به رسر

کن تست کرونا را باید رسپرست مسئولّیت آزمایش آزاد و ُمم ( را نداشته باشد. Covid-19نوزده )-شناخته شده کووید

د. امور قرنطینه برای اشخایص که در تماس تنگاتنگ با ُمبتالیان به ویروس کرونا   طفل به عهده بگیر
بوده اند، با ارائه قانون 

 دادن نتیجه منف  تست کرونا به اداره بهداشت، مختوم میشوند.  

o  ی جهت از تکلیفدانش آموزان دخیر و پرسی که ، به آنها توصیه میشود که ( معاف هستند1*ماندن در قرنطینه ) داشتر

اقل ممکن کاهش دهند. تا جانی که امکان دارد 
ّ

ی کنند و آن را به حد  از تماسها و مراودات اجتمایع با دیگران پرهیر

العات دیگر در خصوص حبس انفرادی یا به عبارت دیگر، امور قرنطینه شدن یم 
ّ

ر ُمهم: جهت کسب اط
ّ

توانید به سایت تذک

نتر ذیل ُمراجعه کنید.   اینیر

/https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus  

دا از شما 
ّ
ط شدن بر ویروس واگیر ما ُمجد

ّ
خوش و آرزومندیم که  سپاسگزاریم و کرونا -و خانواده هایتان و حمایتهایتان برای ُمسل

  سالمت باشید! 

 وزیر دولت شما برای امور دروس آموزشی و فرهنگ

                                            

شدن به دلیل ارتباط تنگاتنگ داشیر  با ُمبتالیان به ویروس کرونا و اشخایص که مشکوک به  اختیارات عمویم در خصوص قرنطینهُمطابق  1*
 -کووید-در حبس انفرادی هستند به دلیل ُمثبت بودن نتیجه آزمایش آنها و همچنیر  اشخایص که نتیجه آزمایش سارس یا  ویروس کرونا هستند،

کسان  از قاعده تکلیف داشیر  برای قرنطینه شدن   ،(AV Isolation)الیحه عمویم حبس انفرادی/  ( آنها مثبت بوده باشدSARS-CoV-2دو )

 : که  هستند معاف  میالدی 25.01.2022از تاری    خ: 

ت واکسن کرونا را اجرا کرده باشند )از لحاظ  (Impfungen 3) مراحل سه گانه -
ّ
 به طور نامحدود(ُمد

( مرحله واکسن 2( بعد از دومیر  )90( تا روز نودم )15از روز پانزدهم )« تازه واکسن زده اند)»کسان  که دو مرتبه واکسن زده باشند  -

  زدن(

ُمثبت بودن تست واکنش  ( بعد از 90( تا روز نودم )29) بیست و نهماز روز « تازه واکسن زده اند)»باشند شفا یافته  کسان  که -

 ( PCR-Testبدن/ 

اقل یک  (PCR-Bestätigung) واکنش بدن تست شفایافتگان از ویروس کرونا بر حسب تائید  -
ّ
در مقابل عفونت و ُمتعاقبا حد

ت به طور نامحدود مرحله از واکسن را  زده باشند )از لحاظ
ّ
 (ُمد

ت به طور نامحدود( -
ّ
اقل یک مرحله از واکسن را زده باشند )از لحاظ ُمد

ّ
 اشخایص که گوایه مخصوص پادتن را دارند و ُمتعاقبا حد

اقل یک مرحله از واکسن رابعد از ُمبتال شدن به ویروس کووید -
ّ
-COVID-19نوزده )-اشخایص که واکسن زده اند و حد

Erkrankungت به طور نامحدود(( و ش
ّ
 فا یافیر  از آن زده باشند )از لحاظ ُمد

  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

