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این رهنمود توسط مشاور بهداشت جون انیتا کالوسین )Joan Anita Clausen( و پرنیلی 

 گودجرگ )Pernille Gudbjerg( بازدید کنندۀ رشد صحت تهیه شده بود.

)Sønderborg Municipality( شهرداری سوندربورگ
تجارت، کاریابی و صحت

Holger Drachmanns Plads 5 )Borgen(
DK-6400 Sønderborg

)Joan Anita Clausen( مشاور بهداشت جون انیتا کالوسین
jocl@sonderborg.dk
تلفن. 95 51 79 27 45+

www.sonderborgkommune.dk

تلاش های شما یک تفاوت ایجاد 
می نماید – یکجا باهم ما بهداشت 

خوب را تضمین می نماییم

www.sonderborgkommune.dk/gode-raad-om-hygiejne
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بیماری های ساری که در آن وضعیت عمومی طفل متاثر نشده باشد
اکثر بیماری های ساری اند. برای محدود سازی بیماری های ساری، ممکن است نیاز به نگهداری طفل 

خود در خانه داشته باشید حتی اگر وضعیت عمومی طفل تان متاثر نشده باشد، بطور مثال امپیتگو.

 )dayCare Institution( با بعض بیماری ها، طفل شما ممکن است برای آمدن به موسسۀ نگهداری روزمره
اجازه داشته باشد حتی اگر خطر بعض التهاب وجود داشته باشد بطور مثال سندروم گونه سیلی، بیماری دست و 

پای و دهن و زخم سرماخوردگی.

توصیه و تماس
بطور ابتدایی، کارمندان در موسسۀ نگهداری روزمره )dayCare Institution( به شما توصیه ها را 

تهیه خواهند کرد. اگر در مورد بیماری طفل شما تردید پیدا شود، میتواند به پزشک عمومی طفل خود 
مراجعه کنید.

 )Sønderborg Municipality( مشاوران بازدید کنندگان صحی و مشاور بهداشت در شهرداری سوندربورگ
به کارمندان در موسسۀ نگهداری روزمره در ارتباط به رهنمودهای صحت دنمارکی و مقام داروی مربوط به 

بیماری های ساری توصیه تهیه میکنند.

بیشتر بدانید
 رهنمودهای صحت دنمارکی و مقام داروی: 

"Smitsomme sygdomme hos børn og unge" 
)بیماری های ساری در اطفال و اشخاص بالغ( 

http://bit.ly/1pKPNkb

 :)Sønderborg Municipality( رهنمودهای شهرداری سوندبورگ
چه وقت یک طفل صحتمند و چه وقت بیمار است

 تشکر از شما که 
در مورد دوستان من در 
 موسسۀ نگهداری روزمره 

فکر میکنید!

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/03mar/SmitsommeSygdommeForBoernOgUnge2013.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/03mar/SmitsommeSygdommeForBoernOgUnge2013.pdf
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/ErhvervBeskftigelseogSundhed/Sundhed/Hvornrerbarnetrasktoghvornrerbarnetsygt/Accessible.aspx
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چه زمانی باید طفل شما در خانه باشد؟
 یک طفل بیمار باید در خانه مراقبت شود. طفل شما مراقبت شما را نیاز دارد و میتواند دیگر اطفال 

و کارمندان را در موسسۀ نگهداری روزمره )dayCare Institution( متاثر بسازد. 

موسسۀ نگهداری روزمره )dayCare Institution( را در هنگام صبح )با تلفن نمودن( خبر دهید که 
طفل شما بیمار است.

اگر طفل شما بیمار شود و در موسسۀ نگهداری روزمره باشد
اگر طفل شما هنگام روز بیمار شود، کارمندان با شما به تماس خواهند شد. شما مکلف به آمدن و گرفتن 

طفل خود هستید. 

چه زمانی طفل میتواند به موسسۀ نگهداری روزمره برگردد؟
 قانون اسای این است که طفل بیمار یا هر کارمند بیمار نباید در موسسۀ نگهداری روزمره 

)dayCare Institution( باشد.

 )dayCare Institution( طفلی که بیماری ساری دارد تنها زمانی میتواند به موسسۀ نگهداری روزمره
 برگردد که دیگر بیمار نباشد. 

)مرور بیماری های ساری در رهنمود صحت دنمارکی و مقام داروی دنمارکی قابل دسترسی هستند: 
"Smitsomme sygdomme hos børn og unge" )بیماری های ساری در اطفال و اشخاص 

بالغ(، 2013، فصل 8.(

خوب – مریض
همیشه مهم است تا وضعیت عمومی یک طفل ارزیابی شود که آیا طفل خوب است یا بیمار است. 

طفل خوب است 
زمانیکه وضعیت عمومی طفل متاثر نشده باشد. 	 
زمانیکه طفل تب نداشته باشد. 	 
زمانیکه طفل در فعالیت های عادی شان اشتراک کرده بتوانند. بطور مثال، طفل باید قادر به بازی در 	 

خارج از خانه باشد و در یک سفر سهم بگیرد.

طفل بیمار است 
اگر وضعیت عمومی طفل متاثر شده باشد بطور مثال اگر طفل ضعیف، گریان، بی قرار و گریان 	 

روی باشد.
اگر طفل تب داشته باشد.	 
اگر نشانۀ مخشص بیماری مانند اسهال، قی کردن، بیماری چشم با برآمدگی، وجود داشته باشد.	 



تلاش های شما یک تفاوت ایجاد می 
نماید  – یکجا باهم ما بهداشت خوب 

را تضمین می نماییم

رهنمود بهداشت برای والدین

خوب – مریض
چه زمانی طفل شما باید در خانه باشد و از موسسۀ 

نگهداری روزمره )dayCare Institution( دور باشد؟

برای والدین


