
 
 
 
 
 
 

   اطالعات برای والدین مھدكودك
  

   ابطالی دبود. تعدا نشده شیوع ابطال در میان كودكان مھدكودكھای نورژ شناختھ تا قبل از تعطیلی مھدكودھا، ھیچ گونھ
   ھایمشاھده با بزرگساالن بسیار كم است. در میان كودكان در نروژ و سایر كشورھا جھان در مقایسھ شده شناختھ

   بر اثر ویروس بیماریھای خطرناك ریسك دچار شدن كودكان و نوجوانان بھ امروز نشان می دھند كھ  تا بھ انجام شده
   بھ  كودكان ممكن است دچار آن شوند، كھ  تاس یاین میزان كمتر از سایر بیماریھای تنفس ایین است.كرونا بسیار پ

    . )RS(سین سیشیال تنفسی» -آنفوالنزا و «ویروس لعنوان مثا
  

  تمھدكودك بی خطر اس رفتن كودكان بھ
   ایم. ما در مدت زمان پیش رواجرا گذاشتھ  اقداماتی را در مھد كودك بھ عفونت، یك رشتھ برای محدود كردن

 تالش و پیروی ھمھ این بھ  طور كامل اطمینان حاصل كنیم. طور خاص مراقب خواھیم بود تا از پیشگیری از عفونت بھ بھ
  :خواھیم داشت ین نكات مخصوصا توجھا روز بستگی خواھد داشت. ما در مھدكودك بھ ھای بھ ما از توصیھ

  
  دخوب دست شستن عادت كنن یھالروا بھ طوریكھ ھا بھشستن دستھا و ھمراھی كردن بچھ  •
  كتمیزی و نظافت خوب در مھدكود •
   شستشوی مرتب اسباب بازیھا •
  مپیش رو در بیرون بگذرانی ھا زمان بیشتری را در آیندهبا بچھ •
  مباشی ی داشتھ تبا كاركنان ثاب نودكاك گروھھای كوچكتری از •

  
  داز كودكان پرستاری كن ملزم است كھ  مھدكودك مثل ھمیشھ 

فراھم خواھیم كرد   كدر مھدكود انیاز كودكان برای مراقبتھای جسمی توجھ خواھیم داشت، و شرایطی ر بھ مثل ھمیشھ ما
   برای كودكان مھم است. و دلداری مثل ھمیشھ، تعلق و بھزیستی بدھد. آغوش تآنھا احساس امنی بھ كھ

  
  دحالش خوب نباش نتادفرزن راگ

مھدكودك  ھای خفیف، شماھا نباید بھباشد، حتی نشانھ ھایی از بیماری داشتھ فرزندتان نشانھ  در صورتیكھ
. والدینی دبمانن در خانھ  یبیمار عاری شدن از عالئم زروز بعد اكودكان حد اقل یك شبانھ بسیار مھم است كھ اكنون بیایید.

والدین بیماری بر  مھدكودك بیارند یا از مھدكودك ببرند. در صورتیكھ عالئم مشكالت تنفسی دارند، نباید كودك را بھ كھ
   اثر ویروس كرونا

، آن وقت  ریا كسان دیگری از اعضای خانوا بیماری بر اثر ویروس كورونا در والدین ابطال بھ در صورت مشخص شدن
   مھدكودك بیایید. شماھا نباید بھ

  
   اگر كودك شما در مھدكودك دچار بیماری شود، شما باید او را در نزدیكترین زمان ممكن از مھدكودك بیاورید.

  
  

  دوالدین ترجیحا نباید داخل مھدكودك شون
بیرون تحویل بگیریم. ھنگام تحویل دادن، بھتر است   ممكن باشد كودكان را در محدوده  ما تالش می كنیم تا جایی كھ

   باشند. كودكان لباس بیرون داشتھ
  

   ن�اور�د.  دبا خو اسباب بازی از خانھ
  

می   اسباب بازی با خود بیاورد. اگر كودكتان خرس عروسكی خودش را برای خوابیدن دارد، كودك شما نباید از خانھ 
   این خرس عروسكی در دسترس كودكان دیگر قرار نگیرد. توانید آنرا با خود بیاورید. اما بسیار مھم است كھ

  
مھدكودك، و بعد از برگشتن از مھدكودك بدون  ا را قبل از آمدن بھ دستھ مھدكودك مھم است. اندازه  بھ شستن دست در خانھ 

  .درنگ بشویید
  

باشند، و بازیھا ترجیحا  كودكان در وقت فراغت با تعداد كمتری از كودكان دیگر معاشرت داشتھ درخواست می كنیم كھ ما
   باشند. بیرون از خانھ

   


