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بدانید چه زمانی خود را پایش
 یا ایزوله کرده یا فرزند خود را به مدرسه 

ستید بفر
والدین درباره COVID-19 و کارهایی که باید برای حفاظت از خانواده ها و جامعه انجام 

دهند، سوال  هایی دارند. در زیر به چند مثال از وضعیت های ممکن و اطالعات برای کمک به 
هدایت والدین اشاره می شود.

اگر...
جولیا عالئم COVID-19 دارد:

جولیا باید در خانه بماند، خود را ایزوله کند، و برای آزمایش برنامه ریزی کند.	 
خواهر/برادر جولیا و اعضای بزرگسال خانواده که در فضای مدرسه رفت و آمد دارند نیز باید در خانه مانده و 	 

تا زمان رفع COVID-19 خود را ایزوله کنند.
جولیا در صورتی می تواند به مدرسه برگردد که جواب آزمایش او منفی شده باشد و عالئم او حداقل به مدت 	 

24 ساعت بهبود یافته باشد.
خواهر/برادران جولیا که مدرسه می روند، در صورتی می توانند به مدرسه برگردند که جواب آزمایش جولیا 	 

منفی باشد.

آبیشوال عالئم دارد و جواب آزمایش COVID-19 او مثبت شده است:
آبیشوال باید در خانه مانده و به مدت 10 روز از روز آغاز عالئم خود را ایزوله کند.	 
همه در خانواده آبیشوال باید خانه مانده و خود را حداقل به مدت 14 روز ایزوله کند.	 
والدین باید نتیجه مثبت آزمایش را به مدرسه اطالع دهد. مدیر کالس آبیشوال را لغو می کند. اداره بهداشت 	 

عمومی با خانواده تماس گرفته و دستورالعمل های بیش تری خواهد داد.

بائو-لی عالئم COVID-19 دارد، اما آزمایش نداده است:
بائو-لی باید در خانه بماند و خود را به مدت 10 روز از شروع عالئم ایزوله کند.	 
خواهر/برادران و اعضای بزرگساالن خانواده که در محیط مدرسه رفت و آمد دارند باید در خانه مانده و خود را 	 

به مدت 14 روز ایزوله کنند.
بعد از 10 روز، اگر عالئم او بهبود یابد، بائو-لی می تواند به مدرسه برگردد.	 
بزرگساالن و کودکان در خانواده او که در محیط مدرسه رفت و آمد دارند، می توانند بعد از 14 روز در صورت 	 

نداشتن عالئم، به مدرسه برگردند. 

عبدول با فرد مبتال به COVID-19 در تماس بوده است:
عبدول باید در خانه مانده، خود را ایزوله کرده و توصیه بهداشت عمومی را رعایت کند.	 
خواهر/برادران عبدول باید در مدت 14 روز ایزوله عبدول در خانه بمانند.	 
بزرگساالن اگر عالئم ندارند، می توانند به مدرسه یا محل کار برگردند.	 
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اگر عبدول عالئم داشته باشد، سایر اعضای خانواده باید در خانه مانده و خود را ایزوله کنند. عبدول 	 
باید برای آزمایش برود.

اگر جواب آزمایش عبدول منفی باشد، خواهر/برادران او باید در مدت ایزوله عبدول در خانه بمانند. 	 
همه بزرگساالن خانواده، اگر عالئم ندارند، می توانند به مدرسه/کار برگردند. حتی اگر، جواب آزمایش 

عبدول منفی باشد، او باید 14 روز ایزوله فردی را قبل از برگشت به مدرسه تکمیل کند زیرا بروز 
عالئم، این میزان زمان می برد.

مادر برتا با فردی که جواب آزمایش COVID-19 او مثبت شده، در تماس بوده است:
14 روز ایزوله کند و برای آزمایش هماهنگ کند.	  مادر برتا باید در خانه بماند، خود را به مدت 
14 روزه ایشان در خانه بمانند. 	  برتا و خواهر/برادران او نباید مدرسه رفته و کل دوران ایزوله 
COVID-19 پیدا کند، همه اعضای خانواده او باید تا 	  اگر مادر برتا در دوره ایزوله فردی، عالئم 

COVID-19 خود را ایزوله کنند. زمان دریافت نتیجه آزمایش 

پدر جکسون در 14 روز گذشته به خارج از کانادا سفر کرده است:
پدر جکسون باید در خانه بماند و خود را به مدت 14 روز، ترجیحاً در یک اتاق جدا از دیگران در 	 

خانه قرنطینه کند.
جکسون، خواهر/برادران و سایر بزرگساالنی که در محیط مدرسه رفت و آمد دارند، باید به مدت 14 	 

روز مدت قرنطینه سفر در خانه بمانند.
اگر پدر جکسون عالئم پیدا کند، او باید آزمایش بدهد.	 
اگر جواب آزمایش COVID-19 جکسون مثبت باشد، جکسون و همه خانواده باید در خانه مانده و 	 

خود را به مدت 14 روز ایزوله کنند
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