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 والدين گرامی

توسط اين نامه می خواهيم شما را در مورد نحوه کنار 
.آمدن با ويروس کرونا در مدرسه و مهدکودک آگاه کنيم  

اصوال کودکان و نوجوانان به طور خاص به گروه های 
در معرض خطر عفونت با ويروس کرونا جديد تعلق 

 ندارند.
اگر موارد مشکوک به کرونا ويروس در برمرهافن 

وجود داشته باشد ميتوانيد مطمين باشيد که سريعا به شما 
اطالع داده می شود و دستورالعمل های واضحی را 

مقامات بهداشتی دريافت خواهيد کرد. برای هماهنگی با  

ويروس کرونا به همان شيوه آنفوالنزا منتقل می 
شود.بنابراين همان تدابير بهداشتی برای جلوگيری از 

 انتقال داده می شود.
لطفا اين اقدامات را با فرزند خود تمرين کنيد وخودتان 

 هم آنها را انجام دهيد.

ن بارها خاطر در اين زمينه سازمان بهداشت و درما
نشان می کند که مهمترين و موثرترين اقدام برای 

محافظت شخصی در برابر بيماری های ناشی از عفونت 
های تنفسی از جمله سرفه و عطسه رعايت بهداشت 

 2- 1خوب و بهداشت دستها و نگه داشتن فاصله تقريبا 

متر از شخص مشکوک به بيماری می باشد.اين 
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تکميل شدن مرجع بهداشت دستورالعمل ها در صورت 
 ضروری است.

 نشريات به روز شده در مورد اين موضوع را وب سايت 
www.bremerhaven.de 

 يا در سايت ايتنرنت 
Robert-Koch, www.rki.de 

 

 وجود دارد.

اگر احساس می کنيد که سالمتی شما تحت تاثير قرار 
گرفته است بايد با پزشک خانواده خود تماس بگيريد به 

توصيه می  115غير از آن تماس با شماره خدمات 
شود.در اصل مرکز بهداشت و درمان توصيه به باز نگه 
داشتن از افراد بيمار و ضعيف و افرادی که نشانه های 

دارد.عالوه بر اين خاطر نشان ميکند  بيماری را دارند را
که پوشيدن پيشگيرانه ماسک های تنفسی و استفاده از 

ضدعفونی کننده های دستی در زندگی روزمره توصيه 
نميشود.محافظت شخصی در زمينه مراقبت های 

 بهداشتی الزم می باشد.
اميدواريم که اين اطالعات فعلی در مورد چگونگی 

ه شما اطمينان خاطر برخورد با اوضاع فعلی ب
بدهد.سالمتی فرزند شما برای ما از اهميت خاصی 

برخوردار است.همه سازمان های شهر دايما در حال 
مشاوره و ارزيابی هرگونه تغيير در اوضاع می باشند.تا 

 در صورت لزوم بتوانيم واکنش نشان دهيم.
 با احترام.

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Frost 
Stadtrat für Schule, Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

 


