
آموزش خوب در مدرسھ، مانند محافظت از سالمت مھم است. اجرای پیوستھ تدابیر بھداشتی و محافظتی و نیز روند و 
شود ھر دو شرط مزبور شوند، باعث میمبتال میCovid-19آموزان یا معلمان بھ قوانین روشن برای مواردی کھ دانش

برآورده شوند.

در مدرسھ ابتدایی آرگاو معتبر خواھند بود:2021نوامبر 1بنابراین، لطفا بھ نکات زیر توجھ کنید کھ از 

رود و ھای بیماری داشتھ باشد، بھ مدرسھ نمیآموزان و نیز معلمان: کسی کھ نشانھاصوال ھمیشھ و برای ھمھ دانش•
ن ھستند.سال رایگا16برای افراد زیر Covidھای دھد. تستتست می

روند و این موضوع را فورا بھ آموزان و نیز معلمانی کھ نتیجھ تست آنھا مثبت بوده است، بھ قرنطینھ میدانش•
گیرد.) با اشخاص مبتال بھ بیماری تماس میCONTIدھند. مرکز ردیابی تماس کانتون (مدرسھ اطالع می

ک کالس مشخص شود، خدمات درمانی کانتون نسبت بھ اگر سھ مورد تایید شده ابتال یا بیشتر ظرف یک ھفتھ در ی•
گیری، در مدرسھ انجام دھد. نمونھآموزان آن کالس فرمان میانجام یک تست اجباری آب دھان برای ھمھ دانش

کند.کند و نتیجھ تست را بھ مدرسھ گزارش میشود. کسی کھ حاضر نباشد، خودش تست را ھماھنگ میمی

ھا و نیز از روز از آوازخوانی در انجمن کالس10ابتال یا بیشتر، باید بھ مدت ھای دارای سھ موردکالس•
ابتدایی، ھمچنین در این حالت یک 5ھای دارای افراد مبتال، از کالس ھای تماسی دوری کنند. برای کالسورزش

ابتدایی، از 4طع ھای تا مقشود. کالساجبار ده روزه پوشیدن ماسک در فضاھای داخلی مدرسھ دستور داده می
ھای متشکل از چندین کالس). اگر از کل کالس ھیچ کنند (استثناء: بخشھای خارج از کالس دوری میآموزش

شوند.نتیجھ مثبت تست مشخص نشود، این تدابیر اضطراری بالفاصلھ لغو می

آور ھستند.الزامCONTIبرای ھمھ اشخاص، دستورات بخش خدمات درمانی کانتون یا •

ھا) را کاھش دھند و مدرسھ تا جای ممکن بھ کار خود از ھمھ نکات مذکور آن است کھ ضرورت قرنطینھ (کالسھدف
بھ کمترین میزان کاھش داده Covid-19ادامھ دھد. ھمزمان ھدف آن است کھ خطر ابتال و گسترش بیشتر ویروس 

شود.

آموزان تا جای ممکن، رکت کنند. شرکت ھمھ دانشھای مکرر شھمچنین ھمھ مدارس این امکان را دارند کھ در تست
در محیط Covid-19شود. لطفا از این تدابیر ساده ولی مھم حمایت کنید تا از گسترش ویروس بھ شدت توصیھ می

مدارس تا جای ممکن جلوگیری کنید.

ببینید.www.ag.ch/coronavirus-schulenتوانید بھ صورت آنالین در اطالعات بیشتر را می

نھادھای رسمی سالمت و مدارس از شما سپاسگزار خواھند بود اگر کمک کنید بھ این اھداف برسیم. صمیمانھ 
سپاسگزاریم!
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اطالعات والدین

2021/22در مدرسھ ابتدایی آرگاو در زمستان Covid-19نحوه رفتار در موارد ابتال بھ 

خدمات درمانی کانتون


