سناریوهای تماس در مورد کرونا
15 min

من در تماس
بودم با:

< 15 min

15 min

یا

یا

شخصی که با آزمایش کرونا مثبت
ارزیابی شده است (تماس به شکل
مختصر و  /یا از راه دور)

فردی که بدون داشتن عالئمی
باز هم به صفت کرونا مثبت
ارزیابی شده است

فردی که با داشتن عالئمی
کرونا مثبت ارزیابی شده است

من احتماالً یک مخاطب درجه
 2ان شخص هستم

من احتماالً یک مخاطب درجه
 1ان شخص هستم

من احتماالً یک مخاطب درجه
 1ان شخص هستم

این اینفوگرافیک یک نمایش ساده است که نمی تواند هر مورد منفرد را در نظر بگیرد .مدیریت مدرسه یا اداره بهداشت به صورت انفرادی تصمیم خواهد گرفت.

Kontaktszenarien, Farsi
Gestaltung: Referat ZS I, Stand: 16.10.2020

دسته بندی یا گروپ های مختلف افراد تماس
دسته  1افراد تماس (خطر عفونت باالتر دارند):

دسته  2افراد تماس (خطر کمتر عفونت):

15 min

► اعضای خانواده یا افرادی از گروههای
دیگر (گروپ های درسی)  ،گروههای
مهد کودک که حداقل  15دقیقه تماس
رو در رو نداشته اند.

15 min

► افرادی که در یک اتاق با اشخاص با
کرونا مثبت بودند  ،به عنوان مثال -
کالس  ،گروه مهد کودک  ،محل کار ،
اما حداقل  15دقیقه تماس حضوری با
شخص کرونا مثبت نداشته است.

► از طریق پالن مربوط به نشستن مربوط به گروه درسی/
کالس  /دوره مربوطه  ،دانش آموزان را می توان به
عنوان افراد تماس درجه  2شناسایی کرد که در کالس
بیش از  1.5متر از یک مورد کرونا مثبت تایید شده
نشسته اند.

► افرادی که با ترشحات یا مایعات بدن
تماس مستقیم دارند  ،به خصوص
ترشحات دستگاه تنفسی مورد مثبت
کرونا تایید شده  ،مانند ب) بوسیدن ،
تماس با استفراغ  ،سرفه  ،عطسه و
غیره

► افرادی که حداقل  15دقیقه تماس رو
در رو دارند  ،به عنوان مثال در طول
مکالمه این موارد شامل افرادی از
جوامع اشخاص میباشد با کسانیکه در
یک خانه یا یک گروه (یادگیرنده) /
یک گروه مهد کودک باشید.

► از طریق پالن های مربوط به نشستن مربوط به گروه درسی/
کالس  /دوره مربوطه  ،دانش آموزان را می توان به عنوان
افراد تماس با گروه درجه  1شناسایی کرد که در کالس کمتر
از  1.5متر از یک مورد مثبت کرونا تایید شده نشسته بودند.
II

I

طبق ارزیابی رسمی پزشکی فعلی  ،فقط کسانی که در سه روز قبل از ظهور اولین عالئم مورد کرونا مثبت تأیید شده با این فرد در تماس بوده اند
 ،به عنوان افراد تماس طبقه بندی می شوند .اگر کسی که آزمایش مثبت داشت هیچ عالمتی از خود نشان نداد  ،باید سه روز قبل از آزمایش به
صفت این سه روز استفاده شود.
این اینفوگرافیک یک نمایش ساده است که نمی تواند هر مورد منفرد را در نظر بگیرد .مدیریت مدرسه یا اداره بهداشت به صورت انفرادی تصمیم گیری خواهد کرد.
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