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 مربوط به یت و پاسخ هاالالسو

 مهدکودک ها بازشدن
 

یش را تا دوباره دوستان خو طبیعتا با خوشحالی در انتظار بازشدن مهد كودك می باشند از کودکان  یار یبس

 کنند. ینم تیاحساس امن همین میزان بهو کارمندان مهد کودک  نی. همه والدببینند

 

و سرپرستان دعوت   نیاز والد میتروندها ید. شهردار نشو یم باز  لیآور  ماه ٢٠از دوشنبه  م یتروندها در  مهدکودک ها 

با ما تماس گرفتند و روز  یادیز بسیار افراد  ت خویش را ارسال نمایند.الالسوباشند  داشته یوالس بود در صورتی كه نموده

 . پاسخ داده شد یشهردار  یونیز یاز کانال تلو میپخش مستق کیت در الالسؤاین از  یار یبس بهجمعه 

 

 در لینك زیر ببینید. صورت ضبط شده  این پخش را می توانید به
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  مهد سی، رئنگدالیال ال ا، آموزش و پرورش ادره كلر ی ، مدكامیلال ترود نیریدند: پاسخ دادت الالاین سو از افراد به  این گروه

 . اویامهد کودک  ر یهانسوولد، مد نیستیو گون کر  یشهردار پزشك ، سر پترسن بتتی یوهاننه، یشهردار  یکودک ها

 

،  ییای، سومالی، لهستانیسیانگل یبه زبانها نیهمچن متن نی. امیکن یم را بازگوت االسؤمهم ترین از  یبرخ متن نیما در ا

روز جمعه در دسترس  در ترجمه شده  متونترجمه شده است.  كیسواهیلیو  ییای، اسپانی، فرانسوی، عربتیگرینیا، یفارس

 . د بود نخواه

 

 ؟مهد كودك بروند به كه  مطمئن می باشدما نظر شما برای فرزندان  بهچرا  -

ویروس  بهنقاط جهان  ر یاز کودکان در نروژ و سا یتعداد کم  ،نالالبا بزرگس سهین: در مقاسپتر  یتبت یشهردار  پزشکسر 

  شیکه آزما یکسان میاناز کودکان در  یکمبسیار و سنگاپور، تعداد  سلندیاكشورهای . به عنوان مثال در اندتال شدهمب

 ویروس را به مبتال می شوند و ن الالنسبت به بزرگس یکمتر  زانیدهد که کودکان به م ینشان م نی. ااندمبتال شده  اندهشد

  نیبه همما . می باشد کمتر  در آنها  یمار یب شدتو ی از خود نشان می دهند و تر  فید. آنها عالئم ضعكنن یمنتقل مدیگران 

که  ییکشورها كه باشدمهم نیز نکته  نیوجه به ات  امكان مبتال شدن در آنها پایین تر می باشد. چنین می پنداریم كه لیدل

که نیز  میترندهاو نروژ  مورددر  نیو ا اندكودكان مبتال شده از  یکم ار یتعداد بس اندبوده باز  در آنها  کودکها مدارس و مهد 

 کند.  یصدق ماند رفتهمهد کودک و مدارس  بهدر آنها كودكان 

 

 ؟ندارددر خانه نگهرا  کودکباشد، بایستی  داشتهآسم  ای  ابتی د سرپرستی اگر آیا  -

باشد،   عوارض و بدون  کنترل شده یآسم به خوب ای ابتید سرپرست دارای در صورتیكه: نسپتر  یتبت یشهردار  پزشکسر 

خوب  منظور پیشگیری از مبتال شدن و نظافت  عمومی به یها هیتوصباید از . ندنگهدار  را در خانهکودک  نیاز نیست كه

 به باشد كه داشته یمار ی، باشدداشته بسن  سال ٥٠بیش از سرپرست  در صورتیكه و در مهد كودك پیروی شود. در خانه

در این او بایستی ، باشد داشته  یگر ید یها یمار یبباشد یا  باشد و عوارض دیگری ناشی از بیماری داشته نشده میتنظخوبی 

با  مورد  نیمردم در ا می خواهیم كه . ما ردیتماس بگمهد كودك   كاری در  لیتسه به نیاز با پزشك خویش در مورد صورت 

 . رندیمهد کودک تماس بگ

 

 در این صورت در خانه را بایستی كودك  ،دن باش شتهدا هی ر یماری ب  كودك و یا افراد بزرگسال در خانواده  در صورتیكهآیا  -

 ؟داشت نگه

آن  در  ١٩ –خطر وخیم شدن بیماری كووید است که  ییها یمار یاز جمله ب هیر یمار یب :نسپتر  یتبت یشهردار  پزشکسر 

 یافتهمیزان قابل توجهی كاهش  آنها به عملكرد ریه در مورد افرادی صدق می كند كه  ویژه می تواند بیشتر باشد، این به

  نیدر ا یتالش قابل توجه ز یدکودک ها نو مه ردیدر خانه مورد توجه قرار گ دیاز عفونت با پیشگیریمالحظات  باشد.
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كاری  لیتسه نیاز بهتا  رندیتماس بگ یشبا پزشک خو دیمبتال هستند با هیر  یمار یکه به ب ینید. والدخواهند داانجام  نهیزم

که   یکودکان. بیشتر محدود نمایندرا  خانه در خطر عفونت این ترتیب  بهتا قرار دهند  یابیارز را مورد   مهد كودك  در 

 در رابطهسرپرستان  می باشند، بایستی میان مهد كودك وخطر در معرض گروه آنها جزو خانه در افراد  ر یسایا سرپرست 

 برقرار شود.با امكان تسهیل كاری تماس 

 

 گردد؟تعیین می  چگونه »خرد سالكودكان  معمول ی ن ی ب ریزش «و  ی تنفس دستگاه عالئم عفونت میانمرز آیا  -

و به خصوص  یتنفسدستگاه عالئم عفونت سایر از کودکان معموالً بدون داشتن  یار ی: بسبتتی پترسن یشهردار  پزشکسر 

توانند به مهد کودک   یمسالم می باشند  تا زمانی كهکودکان  نیدارند. ا ینیب زشیآبر اغلب ، اندبیرون بوده در  اینكهبعد از 

داشتن  ظن   ءباشد، در این صورت سو برسد، بیمار و تب داشتهبه نظر  یعنی خسته نمایند ر ییکودک تغدر . اگر عالئم  ندیایب

 .بیشتر می گردد یعفونت گسترده تر دستگاه تنفس

 

 ؟داریدکودک  عفونت در مهد  با مقررات پیشگیری از توقعی در رابطه آیا چه -

و  مفید . اطالعات اندطی كردهکنترل عفونت را  فشردهدوره یك  کارمندان  هیهانسوولد: کل نیستیکر  گونمهد كودك مدیر 

از  یر یشگیخوب پ راهنمای کی روز ی. دتشكیل می دهندرا حفظ کارمندان  یبرا یو اساس خوب هیپا ،مهارت ها ء ارتقا

واكنش ما هنگام بروز عالئم در كودك و  آستانه  قرار می دهیم: را مورد توجه ویژه نكتهسه ما   شد. ما اضافه  بهعفونت 

و   میاهکردایم و آنرا تشدیدتر نیز آنرا مراعات كرده در مهد کودک  شهیهم ما ب كهبهداشت خوكارمندان پایین می باشد. 

با  شستشو را انجام دهند. ما فاصله خود را  یاز کارها یانتظار داشته باشند که برخ دیبا نیکارمندان همچن نظافت خوب.

.  دهیم  یم یسازماندهمهد كودك را  ،کارمندان دائم  همراه با کتر کوچو  ثابت  یگروههادر قالب کرد و  م یحفظ خواهدیگران 

 کنند. یبا هم باز  خواهند داشت كه اجازه   ثابت یگروه هااین در  كودكان 

 

 ؟می گردد تعیینبه حداقل رساندن تماس  منظور أوقات مشخصی برای آوردن و بردن كودكان به  ای آ -

ساعت هایی مهد كودك باز باشد را   چه اینكهما اكنون نیازهای والدین را در مورد  هانسوولد: نیستیکر  گونمدیر مهد كودك 

مهد كودك می آیند و سپس ما   ساعت هایی به بیشتر كودكان در چه بدانیم كه  میخواه یما م مورد ارزیابی قرار می دهیم.

بهترین وجه ممكن صورت  خواهیم داشت تا كارها به یکینزد یهمکار  نیما با گروه والداقداماتی را انجام می دهیم. 

 بگیرند.

 

همان چیزهای دیگر را  خورند و   ی همان غذا ماز بیشتر أوقات كه با كودكان خرد سالتر  در رابطه دی خواه ی چگونه م -

 ؟ دی كاهش دهخطر ابتال به عفونت را ، خود را حفظ كنندمیان فاصله باید  و نمی دانند كه كنند ی مزه م

در مورد أسباب  خردمندانه داشتن أفكار و  یداخل  طیمح یسازمانده قیاز طر هانسوولد:   نیستیکر  گونمدیر مهد كودك 

نظارت   دیو ما بادر اختیار آنها قرار می گیرند  یکمتر  یها یاسباب باز می شوند.  ها قرار داده در اختیار بچه ی كهیبازیها

 . اشتد  میخواه یقیدق یها یریگیپ ز یدر مورد بهداشت نما همچنین . باشیم داشته در این رابطه یو کنترل خوب

 

 خواهد بود؟مهد كودك برای مدت كوتاهتری باز  ای آ -

 نیز بستگی به امر این باشد، اما  امكان می تواند وجود داشته  نیاها  یبعض یبراهانسوولد:  نیستیکر  گونمدیر مهد كودك 

 . دارد  نیوالد یازهاینارزیابی 

 

از  ی برخ اینكه به با توجهاین ، و داریدرا کوچکتر   یگروه ها  ها بهبچه می تقس یبرا ی کارمندان کاف و یا مكانشما ا ای آ -

 علت داشتن عالئم بیماری نمی توانند كار كنند؟  و یا به  در معرض خطر هستندجزو گروه   علت اینكه بهکارمندان 

نمود در تناسب با تعداد معمول كاركنان مهد   آن اشاره راهنما بهکه  یگروهتعداد كودكان در : نگدالیا الال یشهردار  ر یمد

از مهد كودك  كارمندان زیادی  در صورتی كهکند.  یساده م را برای ما  یگروه بنداز لحاظ عملی امر   نیا كودك می باشد.

كودك  در مهد   یمعمول شرویك  نیارا مورد ارزیابی قرار دهیم.  گران جانشیناز كار  باشند، ما باید استفاده  غیبت داشته

 هنگام غیبت كارمندان می باشد. 

 

مورد  شود و هنوز هم  ی روبرو نم دی جدكارمندان  یتوانم مطمئن باشم که فرزند من هر روز با چهره ها  ی ممن  ای آ -

 قرار می گیرد؟ توجه

 داشته باشند.  نانیاطم  در این موردکامالً شما می توانید : نگدالیا الال یشهردار  ر یمد



مهد كودك   به آن باید از فرستادن  مهد كودك بفرستند و یا چیزی هست كه را با فرزندشان به یزی چوالدین بایستی  ای آ -

  نمایند؟ یخوددار

و پستانک مجاز  عروسك. البته بیاورند یاسباب باز آنها با خود   می خواه یما نمهانسوولد:  نیستیکر  گونمدیر مهد كودك 

به  از یناطالعات خوب برای والدین  برای تهییهما  شوند. داشته جارختی نگهد در نتوان ی هنوز هم م ها  . لباس می باشند

 مهم خواهد بود.  ار ین و سرپرستان بسیوالدمیان خوب  یهمکار  زمان داریم.

 

 ؟بخواهند بازی كنند هر كسی كه  می توانند باکنند و   یتوانند با هم باز ی کودکان م ای آ -

 . كودكان گروه خویشبله، با هانسوولد:  نیستیکر  گونمدیر مهد كودك 

 

 ؟تمیز می شوند شوند و چند بار ی م زی ها و سطوح چگونه تم یاسباب بازآیا  -

ها حداقل   یی. توالت و دستشوخواهیم كرد ز یتماینها را از گذشته  شتر یب یلیما خهانسوولد:  نیستیکر  گونمدیر مهد كودك 

خواهد   دیتشدكاری ما ز یشوند. برنامه تممی شسته در روز سطوح دو تا چهار بار  نیشوند. عالوه بر ا یشسته مهر روز 

 .شد

 

مهد کودک و مدرسه کار   نی در چند جانشیناز کارگران  یاری شده است؟ بس وضع جانشینکارگران در مورد  مقرراتی  ای آ -

 کار کنند؟این أماكن  با در نظر گرفتن عفونت می توانند در كلیهآنها  ای کنند؟ آ ی م

کارگران  شامل  نیا خواهند داشت. آموزشاز عفونت  یر یشگیپدر مورد  مندان: همه کار نگدالیا الال یشهردار  ر یمد

که   میکن ینم هیما توص خواهد داشت.عهده  هب انجام این آموزش را تیمهد کودک مسئول تیر یمد جانشین نیز می گردد.

 .كار كنندمهد کودک  نیچنددر وضعیت كنونی در  جانشینکارگران 

 

 ؟را پرداخت نمایممهد کودک  در این صورت شهریه دی با ای آ ماند،فرزند من در خانه ب  كه شود  هی اگر توص  -

اگر مهد كودك پرداخت گردد.   پس باید شهریه: اگر کودک بتواند به مهد کودک برود، دریترود ن یالکام یشهردار  ر یمد

این موضوع را مورد ارزیابی قرار  صورت انفرادی حالت به در این  دیکودک در خانه نگه داشته شود، با كهشود  هیتوص

 . دهیم

 

تعداد   منظور كاهش ، بهدارند رادر خانه  یشفرزندان خوداشتن  نگهامكان  افرادی كه دهد  ی م حی ترج یشهردار ای آ -

 ؟دارند نگه آنها در خانه، خطر عفونتكاهش  جهی در نت  وکودکان در مهد کودک  

 هنگامی كه و نیستند،  با عفونت مواجه در رابطه  یادیخطر ز با بچه ها  نکهی: با توجه به ادریترود ن یلالکام یشهردار  ر یمد

  یکه م یهمه کودکان  میکن یم هی، توصمی اندیشیمروند  یکه به آنجا م ییبچه ها یمهد کودک برا ی كهمثبتبسیار  تیاهم به

 مهد كودك بروند.  به  اكنونمهد كودك بروند  به توانند

 

  ١٩ -كووید  موردکه در ی قات ی از مطالعات تحق ی. من تعداد می باشممهد کودک نگران  كردن مجددمن در مورد باز  -

مبتال د ن توان  ی کودکان قطعا م حاكی از آن است كه در خارج از کشور  ی مطالعات متعددام. اند را خوانده صورت گرفته

تشكیل می دهند برای   عفونتل اای انتقبررا  بزرگی خطر  زی کودکان ن  طی . محئم می باشند، اما آنها اغلب بدون عالگردند

  ها  مهد کودکوضعیت   ای ، و شدند ماری ب  همزماندر پاییز صدها نفر  كه   Flatåsen-فالت اوسن مانند مدرسه مثال 

 ؟قرار دهید توجهاین مطالعات را مورد  در نظر دارید كه  ای آ. ویروس نورواك هنگام شیوع

  و یمقامات دولت گر یبهداشت و د كل اداره راهنماییو  یابیارز   میتروندها یشهردار  :سنپتر  یتبت یشهردار  پزشکسر 

.  را أساس كار خویش قرار می دهد  ی الملل نیجامعه بهای  هیو توص  یالملل نیتوسط مطالعات بی های صورت گرفته ابیارز 

تعداد كمی از   این باشد كه  لیبه دل، این همچنین می تواند است  دهداده ش صیتشخ عفونتكودكان در تعداد كمی از در نروژ 

عالئم نیز در آنها می تواند بروز نماید و  گردندمبتال می توانند  نی. کودکان در تمام سناندقرار گرفته شیآزما  كودكان مورد

اینها  می باشند و معتقدیم كه دولتی  صورت گرفتهو دیگران را نیز می توانند مبتال نمایند. أساس كار ما ارزیابی های 

 های خوبی می باشند.یابیارز 

 

 ست؟ی چ م ی مهد کودک انجام ده باز شدنقبل از  می توان  ی ماكنون  نی که ما بعنوان والد ی کار نی مهمترآیا  -

اشتراک  بهخوشحالی بابت بازشدن را که می باشد  نیا ز یچ نیکنم مهمتر  ین: من فکر مسپتر  یتبت یشهردار  پزشکسر 

مهم   نیهمچناهمیت شستن دستها را تكرار نمائید. . میمثبت صحبت کنصورت  به افتد  یاتفاق م كهآنچه  در موردو   میبگذار 



مهد كودك را  ر ارتباط با د  كم تا خطرات میکن یتمام تالش خود را مما  باشند كه داشتهما اعتماد   والدین به می باشد كه

   داریم. همچنان پایین نگه

 

 مهد كودك خویش نیز تماس بگیرند. در صورت داشتن سوال با ! از والدین و سرپرستان درخواست می گردد كهتوجه

 

 


