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ی
اطاعات برای والدین در مورد شیوع ویروس کرونا
نحوه شیوع ویروس کرونا چگونه است؟
کرونا یک ویروس تنفیس است که از طریق قطرات پخش شده شیوع پیدا میکند .افراد مبتل به ویروس کرونا از طریق عطسه و
رسفه این ویروس را به دیگران انتقال میدهند .این ویروس همچنی از طریق تماس فرد مبتل شده با اشیات چون دستگیه در،
دکمه آسانسور ،و اجسام موچود در اتوبوس  ،قطار ،ی
میو ،تراموا و غیه به دیگران منتقل میشود.

چرا جلوگیی از شیوع ویروس دارای اهمیت میباشد؟

ی
مهمیین کاری که ما یم توانیم انجام دهیم این است که مانع آن شویم تا بسیاری از افراد همزمان بیمار شوند .اگر افراد زیادی به
ی
بهداشت نیم تواند همزمان همه بیماران مبتلی نیاز به درمان را کمک کند.
طور همزمان بیمار شوند  ،سیستم مراقبت های

چرا مدارس و مهدکودک ها بسته شده اند؟
مدارس و مهدکودک ها برای جلوگیی از ماندن بسیاری از افراد در فضاهای کوچک بسته شده اند .بودن بسیاری از افراد در یک
فضای کوچک خطر ابتل به عفونت را افزایش یم دهد

برای جلوگیی از عفونت چه کاری میتوانید انجام دهید؟


به طور مستقیم به روی دیگران رسفه یا عطسه نکنید



حداقل یک ی
می فاصله را با افراد دیگر حفظ کنید



هنگام رسفه و عطسه از یک دستمال کاغذی استفاده کرده و سپس دستمال را دور بیندازید .دستان خود را بعد از آن
بشویید



اگر دستمال کاغذی ندارید  ،هنگام رسفه کردن آرنج خود را جلوی دهان بگیید



مرتبا دستان خود را با صابون و آب ولرم بشویید  ،مخصوصا هنگایم که درتماس با مردم بوده اید



ی
شسی دست های خود را ندارید ،یم توانید ازمواد ضدعفوت کننده استفاده کنید
اگرامکان



اگر دستان شما به وضوح کثیف یا مرطوب است  ،آنها را با آب و صابون بشویید .مواد ضدعفوت کننده بر روی
دستهای کثیف یا مرطوب اثر ی
کمیی دارد
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آیا بچه ها یم توانند در کنار کودکان دیگر باشند؟
کودکان باید تا حد امکان در خانه باشند .آنها میتوانند یک یا دو دوست داشته باشند که در این مدت با آنها بازی یم کنند .اگر قرار
است بازی کنند  ،ترجیحا باید در بیون از خانه ملقات کنند  ،اما از زمی های بازی با ازدحام بسیاری از کودکان باید جلوگیی
ی
بیشیی در آن جمع یم شوند باید به تعویق بیفتند
شود همه جشن های تولد و سایر رویدادهات که افراد

چگونه یم توانید در مورد ویروس کرونا با کودکان صحبت کنید؟
بسیاری از کودکان ممکن است از کرونا وحشت داشته باشند و نگران شوند .گفتگو با کودکان در مورد کرونا برای ایجاد امنیت مهم
است .سازمان نجات کودکان شش نکته در مورد چگونگ صحبت با کودکان در مورد شیوع ویروس کرونا را ارائه داده است .این
نکات در اینجا خلصه میشوند

هنگام صحبت کردن در مورد ویروس کرونا  ،از زبان کودکانه استفاده کنید
حقایق و اطلعات را به روش که بتوانند درک کنند به کودکان انتقال بدهید .اطلعات زیادی ندهید .به عنوان یک نقطه رسوع ،
گفتکو را براساس آنچه که کودک یم داند  ،باور دارد و برایش سوال برانگی است ،انجام بدهید

با فرزندان همراه باشید وبرای آنها امنیت ایجاد کنید

ی
اطلعات بدهید که باعث شود احساس امنیت در حد ممکن باشد اما صادق باشید .ی
حت اگر دستان خود را به خوت
به کودک

بشویید  ،یم توانید آلوده شوید .کودکان نباید به دلیل آلودگ احساس گناه کنند .آنها نباید دیگران را که آلوده هستند آزار دهند

در مورد آنچه اتفاق یم افتد روراست و صادق باشید
در مورد ویروس کرونا عدم اطمینان  ،اطلعات ،و اطلعات غلط زیادی وجود دارد .کودکان باید با کیس صحبت کنند که یم تواند
اطلعات روشت را به آنها ارائه دهد .در مورد آنچه که بر اثر این بیماری یم تواند رخ دهد با کودکان صادق و روراست باشید

ی
کلمات که بکار مییید دقت کنید
هنگام گفتگوی شما بزرگساالن با یکدیگر ،در حضور کودکان ،درمورد چگونگ چیدمان
وقت کودکان چیی را نفهمند بر ی
بزرگساالن باید هنگام گفتگو با یکدیگر در کنار کودکان  ،مراقب باشند که چه یم گویند .ی
احت به
دنیای ی
فانیی و تصورات خود پناه مییند و چون ناآگاه به مسائل هستند میتواند باعث ایجاد ترس و هراس در آنها شود

به فرزندان امید بدهید

ی
اقدامات برای متوقف کردن ویروس
کودکان نیاز دارند بدانند که چه کارهات برای کمک به مبتلیان به ویروس انجام میشود و چه
در حال انجام است .به آنها بگوئید که شما والدین و سایر بزرگساالن تمام تلش خود را برای مراقبت از فرزندان و جلوگیی از
بیمار شدن آنها انجام یم دهید .به آنها بگوئید که هزاران پزشک و پرستار خوب در حال کمک به افراد بیمار هستند

درمورد آنچه بچه ها خودشان یم توانند انجام دهند صحبت کنید
اگرکودکان دستان خود را به خوت بشویند و تا حد امکان در خانه بمانند  ،یم توانند از ابتل به ویروس کرونا جلوگیی کنند

اطالعات مربوط به قرنطینه خانگی وجداسازی خانگی (ایزوله شدن) در خانه به زبانهای
مختلف
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-forsmitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
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