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    های پلنامه والدين در خصوص پروژه
 

  گيریدر زمان همه های پلاطالعات در مورد شرايط کلی پروژه
 

 

 
های پل مراکز مراقبتی با آستانه پايين هستند که پروژهبازگشايی شوند.  2020توانند از چهاردهم مه های پل میپروژه

کند. گروه هدف، کودکان گروه سنی يافتن مراکز سازمانی مراقبت از کودکان را برای کودکان و والدين آنها تسهيل می

ن از کشورهای مختلف، های آنها (پناهندگاهايی با شرايط مشابه آنها و خانوادههای پناهنده و خانوادهدبستانی از خانوادهپيش

  باشد.از جمله کسانی که از کشورهای خارج از اتحاديه اروپا، پناهجويان و غيره هستند) می

 

قابل انجام خاص  ها فقط تحت شرايط و اقدامات حفاظتیاين پروژه گيری کرونا،با توجه به شرايط فعلی در خصوص همه

  هستند.

 

فعاليت خود را از سر  و اقدامات محافظتی گيرند که با رعايت شرايط جديدمیمسئوالن پروژه با مسئوليت خود تصميم 

توانيم بدهيم. از شما خواهشمنديم اين شرايط گيرند. هيچ قولی مبنی بر باز کردن مراکز و ادامه کار به شکل سابق نمی

ه محافظت از کارمندان، کودکان را درک کنيد. هدف از شرايط ذکرشده در زير محدود کردن بيشتر روند آلودگی و به ويژ

  و والدين از ابتال به بيماری است.

 

  های پل استفاده کنندخواهند از پروژهکودکان و والدينی که می  .1

 

  نبايد هيچ گونه عالئم بيماری داشته باشند،   1.1

د آلوده گذشته باشد و هيچ روز از تماس با افرا 14نبايد دانسته با افراد آلوده در تماس بوده باشند، مگر اينکه   1.2

  عالئمی از بيماری را نشان ندهند،

پس از ورود به جمهوری فدرال آلمان بايد اقدامات حفاظتی تعريف شده بر اساس دستورالعمل ورود کرونا در   1.3

  وستفالن را که در آن زمان قابل اجرا است، انجام دهند.-ايالت نوردراين



 

 

 

  هادريابی تماس  .2 

 

قبل از شرکت در پروژه پل، شما بايد اطالعات تماس کليه افراد خانواده خود را ارائه دهيد تا بتوان هرگونه زنجيره  

آلودگی احتمالی را رديابی کرد. سپس مسئوالن يا مراقبان کودک، در صورت لزوم، اطالعات را به صورت کوتاه مدت 

  دهند.در اختيار ادارات بهداشت قرار می

 

  م به رعايت فاصلهالزا  .3

 

در صورتی که نتوان شود. متر برای همه بزرگساالن اعمال می 1.5در اجرای پروژه پل، شرط رعايت فاصله حداقل 

  ای را رعايت نمود، پرسنل درگير و نيز والدين از ماسک محافظ دهان و بينی استفاده کنند.چنين فاصله

 

 

  والدينهای بهداشتی برای کودکان و دستورالعمل  .4

 

  . های پل استعمل کردن به نکات بهداشتی در پروژهبرای زمان حال و آينده، يک عنصر مهم 

 

خودتان قوانين بهداشتی را رعايت کنيد، اين قوانين را مطابق سن و بنابراين بسيار مهم است که شما به عنوان والدين،  

  پل عمل کنيد.رشد کودکان با آنها تمرين کنيد و به اين نکات در پروژه 

 

  به ويژه بايد قوانين زير را رعايت کنيد:

 

 .دستان خود را به طور مرتب و کامل بشوييد. هميشه از صابون استفاده کنيد  

 .اگر مجبور به سرفه يا عطسه هستيد، در داخل آرنج خود سرفه يا عطسه کنيد  

 های استفادهاز دستمال کاغذی استفاده کنيد. دستمال ً   درون يک سطل زباله بسته بيندازيد. شده را مستقيما

 

  توانيد در صفحات زير مشاهده کنيد:نکات و اطالعات بيشتر را می

 

https://www.mags.nrw/coronavirus  

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps  

 

https://www.waschen-wie-walter.de  



 

 

 

  وزارت كودك، خانواده، پناهندگان و ادغام

  وستفالن-نوردراينايالت 


