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کودکان  کرونا و

19-COVID 



 گام های محافظت از کودکان در مقابل بیماری 

 بشویید. 06%ضد عفونی کننده حاوی الکل  یا ب و صابونآدستان خود را با  اغلب-1

 کودکان را از افراد بیمار ) با نشانه های عطسه و سرفه(دور نگه دارید.-2 

 تمیز و ضد عفونی کنید) ریموت روزانه  سطوح با لمس باال در نقاط مشترک خانه را  -3

 .، سینک(توالت ، میز درها، ، صندلی  با پشتی سفت، دستگیرهکنترل

عروسک های از جنس عروسک خرسی را مطابق دستورالعمل کارخانه اساب بازی و 

 سازنده آن و در صورت امکان، با گرمترین حرارت بشویید و کامال خشک کنید .

 مکان بروز نشانه های خفیف در کودکان ا

( COVID-19نشانه ها در کودکان و بزرگساالن مشابه است. کودکان با موارد مثبت ) 

 دارند. عالیم خفیفمعموال 

خاص  نیاز های درمانی  شرایط پزشکی و هنوز مشخص نیست آیا برخی از کودکان دارای

مورد  اطالعات بیشتری در. یریا خ فرم شدید بیماری باشند خطر امکان دارد در معرض

 چگونگی تاثیر این بیماری برکودکان باید بیاموزیم.

 

 

  

 

 

نشانه های گزارش شده درکودکان شامل نشانه های مشابه 

استفراغ و است.ریزش بینی و سرفه  آبتب، سرما خوردگی 

 شده است.گزارش نیز اسهال 

[Cite your source here.] 



 

 

 کودکان نیازی به پوشیدن ماسک ندارند.

فقط افرادی که نشانه های فرزند شما اگر سالم است نیازی به استفاده از ماسک ندارد. 

 بیمار مراقبت می کنند نیاز به استفاده از ماسک دارند. فرد بیماری را دارند و  یا از 

 تعطیالت مدرسه

  کودکان و دوستان  

 محدود نمودن تعامالت اجتماعی

تعداد .محدود کردن تماس تا حد ممکن است COVID-19کاهش سرعت انتشار  دیکل

ربیرون ودکودکان بزرگتر در گرو های کوچکتر )کودکانی که با هم بازی میکنند کم کنید.

حفظ فاصله بین کودکان در محیط بیرون مانند به دلیل این که  (از منزل بازی کنند.

شهر  در تماعیو فاصله اج قوانین قرنطینه خانگیاولویت  با حفظ) (.پارکها راحت تر است

 (.خود



 

 

 

 تمرین فاصله اجتماعی 

 حفظ افرادی باشید که  اببگیرید  کوچکیمهمانی با خانواده و دوستی الزم است اگر 

 .(پشنهاد نمیشودورد در اوج بیماری این م) میکنند. بیشتر مراعات را تماعیله اجفاص

 

 

 تمیز نمودن دستها

 یشستن دست هامانند انه روز بهداشتی یکه کودکان رفتارها دیحاصل کن نانیاطم

در  ژهیامر به و نیانجام دهند. ا هیثان 26خود را اغلب با آب و صابون حداقل به مدت 

 مهم است. اریبس قرار داشتید یکه در مکان عموم یصورت

 

 تجدید نظر کردن در سفر های بهاری غیر ضروری

همه را در   مدرسه میتواندبزرگتر خارج از مالقات هایکودکان در بودن  فراموش نکنید 

 معرض خطر قرار دهد.

 .خود ادامه دهند یریادگیتا به  دیبه کودکان کمک کن

 .دیبا مدرسه فرزندتان در تماس باش



مدرسه  فی(. تکالیمجاز یریادگیآموزند ) یدرس م نیاز مدارس به صورت آنال یاریبس

 تکالیف لیتکم یرا برا یتا سرعت معقول دیو به کودک خود کمک کن دیرا مرور کن

کودک خود در روشن کردن دستگاه ها ، دستورالعمل به  الزم باشد  دیشا داشته باشد.

 کمک نمایید. کردن پاسخ ها  پیخواندن و تا

 .دی، اما منعطف باش دیکن جادیبرنامه و روال ا کیدر خانه  یریادگی یبرا

 شد.با از شنبه تا چهار شنبه ثابتشدن ساعت خواب و بیدار 

فعالیت و هزاد، صرف غذای سالم ، میان وعدآوقت  ،به ساعات یادگیری راروز  ازی ساعات

 باشید. رانعطاف پذی اختصاص دهید. بدنی

   در نظر بگیرید.فرزند خود را گروه سنی  امکاناتنیازها و 

تفاوت متدایی،دبیرستانی اب،پیش دبستانین کودکا برای  ماندن در خانه شرایط  یریتغ

  خانه ماندن صحبت کنید.با در  و وفق دادنخود در مورد انتظارات فرزند اباست.

 باط باشدرتدر اد حضور فیزیکی میتواند با دوستان خو فرزند شما بدونروش هایی که 

 .رنظر بگیریدد 

 

 .دیباش یریادگیلذت بخش کردن  یبرا ییدنبال راه ها به 

 .دهیدانجام کار دستی ند ساختن پازل،نقاشی ومان با دست یهایفعالیت با فرزندان   

  شود. مندساختار یبازی به تنهایی میتواند جایگزین یادگیر

یا با جمع نمودن آنها شمارش را  بسازد  چوبهاد را تشویق کنید برجی از فرزند خو 

 .تمرین کند



) این .تمرین نمایدتور زبان را دس دستخط و وادهعضای خانبا نوشتن نامه به یکی از ا

 .(استعالی تماس رو در رو برای برقراری ارتباط و محدود نمودن روش 

 تفاده کنید.اس زیاز کتابهای صوتی یا مجا

کنید و در مورد تجارب مشترک با فرزند خود  روزانه یک دفتر وقایع  به ایجاد شروع

 .مستند سازی و صحبت کنید

 دیکودکان را سالم نگه دار

 .دیکن چک  یماریخود را از نظر هرگونه عالئم ب کودک

نفس را  یتنگ ای، به خصوص تب ، سرفه  COVID-19مطابق با  یماریاگر عالئم ب

 مشاهده 

و کودک خود را  دیریخود تماس بگ یا پزشک ی، با ارائه دهنده خدمات بهداشت دیکن یم

 .دینگه دار گرانیدر خانه و دور از د امکانتا حد 

 .دیمراقب عالئم استرس در فرزند خود باش

،  از حد شیب یناراحت ای یشامل نگران دیمراقب باش دیکه با متداول راتییتغجمله از 

 ت.و مشکل در توجه و تمرکز اسغیر طبیعی  خوابعادت  ایناسالم  یخوردن غذاها

اختصاص نوجوان خود  ایبا کودک  COVID-19 وعیمورد ش صحبت در زمانی را برای 

 ایکه کودک  یرا به روش COVID-19مربوط به  قیو حقا دی. به سؤاالت پاسخ دهدهید

 .بیان نماییددرک کنند  بتوانندنوجوان شما 

 .دیکن تیو تقو داده روزمره را آموزش رانهیشگیاقدامات پبه کودک  

 تقویت و یادگیری 



که  دیده حیشستن دست ها دارند. توض یدر آموزش کودکان برا ینقش مهم نیوالد

 .شود گرانیبه د روسیو انتقالو مانع از  داردتواند آنها را سالم نگه  یشستن دست ها م

 زی، احتماالً آنها ن شویید می غالبااگر دستان خود را  - دینقش خوب باش ایفایمدل  کی

 کنند. یکار را م نیهم

 .تبدیل کنید خانوادگیاقدام  دست شستن را به یک 

 تا فعال باشد. دیمک کنفرزندتان کبه 

 

 یسالمت یبرا کار نیا –کند  یاز خانه باز رونیکه در ب دیکن قیکودک خود را تشو

 یبه دوچرخه سوارم با ه  ای دیکن یرو ادهیاست. با فرزند خود پ بخو روانیو  یجسم

 (خانگی شت و حفظ قرنطینهابا رعایت بهد).دیبرو

 نرمش)به عنوان مثال استراحت خانه  یداخل یدر فضا زنگ استراحت در طول روز

 باشند. تمرکزبا و  سالمفرزندتان تا  در نظر بگیرید( تفریحی، رقص  کششی

 ند.باش (فضای مجازی) در یتا در ارتباط اجتماع دیبه فرزندتان کمک کن

 در تماس باشید.دوستان و خانواده خود  اب ییویدیو ای یتلفن یگفتگو قیز طرا

ها از آن بازدیدقادر به  مکان دارداکه  دیسیخانواده بنو یاعضا یرا برا یینامه ها ایکارتها 

را برای یادگیری اجتماعی و عاطفی  دستورالعمل وامکاناتیبرخی از مدارس  .شیدنبا

 .این مورد را در مدسه کودک خود چک کنیددارند.

 



پزشکی  بستگان سالمند و افراد دارای شرایط ن،افراد مسبا  ارتباطات زمان 

 .خطر ابتال کم کنیدرا به دلیل  خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cite your source here.] 



 

 

 

 دی، دقت کن دیدر کنار فرزندتان در خانه بمان دیتوان یمدرسه نم تعطیلیاگر در دوران 

 ارائه مراقبت از کودک داشته باشد. یرا برا شرایط نیتواند بهتر یم یکه چه کس

بت قرار دارد از کودک شما مراق ریایمبه ب نسبت تری تحت خطر بیشگر فردی که ا 

زند خود با دیگر افراد را محدود تماس فر،پزشکی مادر بزرگ یا فرد با مشکل میکند مثال 

 کنید.

ه . بدیندازیب قیرا به تعو بزرگتر خانواده و پدربزرگ و مادربزرگ ها  یاعضا از دهایبازد

مکان ا این در کشور ما) پست صندوق  قیبا نوشتن نامه و ارسال از طر ای یصورت مجاز

 .برقرار کنید ارتباط نیست(
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