
   

شوند  یانزوا م همه کودکان گروه مهد کودک به خاطر کرونا
 کنند. یم یو از تماس خوددار

 

 با آنها نیکه والد یکودکان
(  Pooltestung)  تست پوول

 موافقت کرده اند.

 
 مهدکودک تیریتوسط مد نیاطالعات به والد
 مهدکودک تیریتوسط مد نیاطالعات به والد

 

 

 (Pooltestung)  کودکانی که والدین آنها با تست پوول              
 موافقت نکرده اند.                                      

 

 
 روز بعد از تست پوول

(Pooltesting،)  نمونه

تا  دیبا ،یانفراد یبردار
به صبح  8:45ساعت 

 .ارسال شودمهدکودک 
 
 
 
 
توان از  یروز نم نیا در

کودک در مهد کودک 
از  دیمراقبت کرد و با

 ،کرد یتماس با او خوددار
تست  جیکه نتا یتا زمان

طبق معمول، در صبح 
روز بعد، در دسترس 

 باشد.
  

 

 :1 نهیگز 
 

تسِت  کی دیکودکان با
 گانیرا PCR یِ انفراد

 ای تسترا در مرکز 
درخواست  از پزشک

 کنند.
 

به  جهیکه نت یتا زمان
توان ینم امده،یدست ن

از کودک در 
مهدکودک مراقبت 

 کرد.
  

 

 :2 نهیگز 
 

تست  کیکودک 
شده )مرکز  دییتا عیسر

زودتراز روز را تست( 
پس از مثبت  پنجم،

وول شدن تست پ

(Pooltesting،) 
 دهد. یانجام م

 

 

 :3 نهیگز 
 
 

کودکان بدون 
از  توانندیم  ،عالئم
پس  ازدهمیروز 

ازمثبت شدن تست 
پوول 

(Pooltesting ،)

 تست،  جهیبدون نت
دوباره 

درمهدکودک  
 شوند.  ینگهدار 

  

 
 در صورت عدم ارسال تست

انفرادی به مهد کودک )تأخیر، 
میتوان  بیماری،مرخصی(، 

 انفرادی را،برداری یک نمونه 
 طبق معمول در روزی که 

 (Pooltesting)تست پوول 
نجام میشود،  ا کودکستان در 

 ارائه داد. به مهدکودک

 
تا زمانی که نتیجه تست بدست 
نیامده، نمی توان از کودک در 
مهدکودک مراقبت کرد و باید 
 از تماس با او خودداری کرد.

 
یا به روش"کودکانی که والدین 

 ل موافقتوآنها با تست پو

 نکرده اند" مراجعه کنید. 

 یاگرتست منف
 :باشد

 
 تواند، یم کودک

 ارسال از پس
 تست، یمنف جواب

 در دوباره

 مهدکودک

 .شود ینگهدار

 اگر تست مثبت باشد: کودک بالفاصله             
 .رود یم نهیبه قرنط                            

در صورت  
بودن  یمنف

 تست:
 
از روز ششم 

 توان یم
دوباره از 
کودک در 
مهدکودک 

 مراقبت کرد.
 

که کودک بدون عالئم  یروز، تا زمان 10پس از  نهیقرنط

. از ستیالزم ن یتست چیه.ابدی یم انیباشد، خود به خود پا
شود دوباره از کودک در مهدکودک  یم ازدهمیروز 

 کرد. ینگهدار
 

 ساعت بدون عالئم بوده باشد،  48اگر کودک حداقل 
 عیتست سر کی نه،یتواند در روز هفتم قرنط یم

 جهیبودن نت یانجام دهد و در صورت منف ))مرکزتست

  یتست، در روز هشتم، دوباره در مهدکودک نگهدار
 شود.

 

     مثبت PCR Pool تست                

 تیریتوسط مد نیاطالعات به والد        
 مهدکودک

 
 مهدکودک تیریتوسط مد نیاطالعات به والد

 
 مهدکودک تیریتوسط مد نیاطالعات به والد

 


