
  گرانت هندريک  تونه    پرورش استان نيدرساکن             زارت  آموزش و و
  
  
  

  ٢٠٢١نوامبر  ٣٠هانوفر 

  

  والدين محترم ،
  �سرپرستان محترم

  
  

در سطح کل کشور  ١٩اگر چه ناگهانی  نيست ولی متأسفانه بطور نگران کننده ای  تعداد افراد مبتال به بيمادی کوويد  

  .يدر زاکسن  افزايش يافته و  ودر آينده ی نزديک نيز اميدی به بهبود شرايط نميباشدو همچنين در استان ن

به همين دليل من  امروز مجدداً به طور مستقيم  شما را مخاطب قرار داده و   مايلم  اطالعاتی در مورد شرايط فعلی 

    .در اختيار شما قرار داده و خواهش  به همکاری وکمک  شما  کنم

ما اين است که  آموزش و مراقبت وتربيت فرزندان شما   در کيتا وبقيه ی مراکز  آموزشی  در اين  هدف  مشترک

در شرايط پاندمی . شرايط پاندمی  که ما متأسفانه هنوز با آن درگير هستيم را  حتی االمکان  حفظ کرده و  دنبال کنيم

شما مطمئن باشيد  که  به  حقوق ونيازهای فرزندانتان نيز  بايد فرزندان شما  از امکانات آمورشی استفاده کنند  و 

تجربيات سال اخير نشان داده که باز بودن کيتاها از چه اهميت خاصی برای کودکان  . توجه  کافی خواهد شد

  .برخوردار است

  

  

  چه اقداماتی الزم است تا اين امر عملی باشد؟

  

ها و دستورات  بهداشتی  هستند که در آن توضيحات    برنامهتمامی  مراکز نگاهداری از کودکان   موظف به  اجرای 

ها  نهايت تالش  در حفظ سالمتی   با اين برنامه. الزم   در مورد  اجرای دقيق  قوانين حفاظتی شيوع  پاندمی داده شده

ر نظر همکاران ومربيان اين مراکز وهمچنين والدين وسرپرستان کودکان  دراين شرايط خاص اپيدمی د �کودکان

  .گرفته شده

  

های بهداشتی  ميتوانند تمامی کيتا ها وبقيه ی مراکز آموزشی و مراقبت از کودکان  از   جهت عملی سازی اين برنامه

که در آن دقيقاً به تک »  دستورالعمل بهداشتی کرونا  در  مراکز آموزشی و مراقبت از کودکان  استان نيدر زاکسن« 

بطور مثال يکی از موارد اشاره شده تعويض هوا  . تکيه کرده وآن را عملی سازند تک نکات بهداشتی اشاره شده 

ها و  عملی ساختن برنامه.  وورود هوای تازه که در بعضی مراکز به کمک دستگاههای تهويه تأمين ميشود ميباشد

ب به سؤاالت   مکررو جهت  جوا. دستورات مناسب  با در نظر گرفتن  سن کودکان و  بقيه ی افراد  هدف ما ميباشد

اختصا ص  Aktuelles•اکتوئلساطالعات الزمه   در صفحه ی ا ينترنتی وزارت آموزش و پرورش  بخشی به نام 

  .داده شده



  

های بهداشتی  اين دستورالعمل  تست های مرتبی  است که به طور مستمر  بر روی کودکان   يکی  ديگر از توصيه

اين کار تأثير فوق  العاده ای در عدم شيوع . مراقبت از کودکان انجام ميگيرد کيتايی و بقيه ی  مراکز آموزشی و

بيماری  وقطع زنجيره ی ابتال ی به  بيماری و پايين آوردن  گردش  در  سرعت آن ميگردد و يک دليل آن اين ميباشد 

  .که  هنوز  تزريق واکسن به کودکان عمالً صورت نميگيرد

  

ها صورت بگيرد   بطور مرتب و بدون علت خاصی مرتبا  عمل تست بر روی آن  جهت اينکه   کودکان خردسال

در    سه  تست فوری آنتی ژن در هفته   ٢٠٢١از ماه سپتامبر سال  برای تمامی کودکان باالی سه سال   استانداری 

اين  از اهميت زيادی  �ی برای  باال بردن  ايمنی  عمومی در مقابله با شيوع  بيشتر بيمار. اختيارگذاشته و ميگذارد

برخوردار است که به کمک شما والدين   کودکان از اين نوع تست آنتی ژن که   بدون داشتن عوارض بيماری  بطور 

از والدين وسرپرستان محترم کودکان خواهشمنديم که  در اين مورد با ما همکاری کرده و . مستمر  استفاده کنند

ا فرستادن به کيتا ويا مراکز آموزشی و مراقبت از کودکان در منزل تست نمايند تا فرزندان خود را  قبل از بردن وي

  .بيماری قبل از  ورود به کيتا يا  ديگر مراکز آموزشی   قبل از خروج مشخص شود

  

در حال حاضر بر خالف مدارس اجبار قانونی برای تست کودکان خردسال وجود ندارد ولی من به شما والدين محترم 

ها   استفاده  چهارشنبه وجمعه مطابق توصيه ی  مدرسه ٫ميکنم که ازتست  بطور مرتب در روزها ی دوشنبه توصيه

انجام تست  بطور مرتب وبدون عوارض بيماری  که هزينه ی آن  را استانداری تقبل ميکند  وقتی   تأثير بزرگی . کنيد

خانواده ها خواهد داشت که همه ی والدين آن را بدون  مربيان و  ٫در عدم ابتال  ی   گروهی به بيماری  در کودکان

  .استثناء مورد اجراقرار دهند

  

برای شما وخانواده ی عزيزتان  سعادت و خوشبختی در اين شرايط . از همکاری  شما صميمانه سپاسگزارخواهم شد 

  با آرزوی سالمتی.  بحرانی دارم

  

  با  احترام

  امضاء 

 گرانت هندريک  تونه


