(بخش برگاشتراسه – هیات بخش)

توجه
پدر و مادر محترم
به مقررات در خصوص مکاتب و مراکز تعلیمات مسلکی توجه نمایید.
این مقررات در مجموعههای مقررات والیت هسن (مقررات حفاظت از موسسات Einrichtungsschutzverordnung/و
مقررات قرنطین  )Quarantäneverordnungو در آییننامه عمومی بخش برگاشتراسه ()Allgemeinverfügung
مورخ  2021/04/01ثبت شدهاند.
متعلمین در صورتی که عالئم بیماری داشته باشند اجازه ورود به مکاتب و مراکز تعلیمات مسلکی را ندارند.
تنها زمانی که این عالئم بر طرف شوند آنها میتوانند دوباره به این مراکز بروند.
عالئم بیماری مورد نظر ما :تب ،سرفه خشک ،از دست دادن حس چشایی و بویایی.
در صورتی که افراد دیگری که با متعلمین زندگی میکنند نیز عالئم بیماری داشته باشند ،تا زمانی که این عالئم در همه افراد
بر طرف نشده باشند ،متعلم اجازه ندارد به مکتب یا مرکز تعلیمات مسلکی برود.
در صورتی که پاسخ آزمایش کرونا (یا همان  )SARS-CoV-2یکی از افرادی که با متعلم زندگی میکنند مثبت باشد ،فرزند
شما اجازه ندارد به مکتب یا مرکز تعلیمات مسلکی برود (تست سریع آنتیجین یا تست خانگی) .تنها زمانی که پاسخ آزمایش
«پیسیآر» ( )PCRفرد مورد نظر منفی باشد ،فرزند شما اجازه دارد دوباره به موسسه برود.
اگر پاسخ آزمایش «پیسیآر» یکی از افرادی که با متعلم زندگی میکنند مثبت شود تمام افراد آن خانه باید فورا قرنطین شوند.
در صورتی هم که آزمایش «پیسیآر» خود فرزند شما مثبت باشد این قرنطین خانوادگی باید انجام شود .منظور از قرنطین این
است :شما فقط اجازه دارید خانه را برای مراجعه به داکتر یا انجام آزمایش کرونا ترک نمایید .شما اجازه پذیرش هیچ مهمانی را
ندارید .این مقررات حداقل به مدت  14روز پس از آزمایش و یا برای مدتی که ریاست صحت عامه برای شما تایین میکند،
اجرا خواهند شد.
اگر یکی از افرادی که با فرزند شما زندگی میکنند در قرنطین باشد او به عنوان فرد در خطر تنها زمانی اجازه دارد به مکتب
یا مرکز تعلیمات مسلکی برگردد که مدت قرنطین فرد تحت قرنطین تمام شده باشد.
در صورتی که به کمک طبی نیاز دارید با داکتر خانواده یا سرویس عاجل تماس بگیرید و به آنها خاطرنشان کنید که شما در
قرنطین هستید.
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(ریاست صحت عامه بخش برگاشتراسه)

