
 COVID-19ها در طول  کودکان، جوانان و خانواده

Children, Youth and Families During COVID-19 

 مدارس

، دانش آموزان یا بازدیدکنندگان (K-12)دبستانی تا دوازدهم های پیشاستفاده از ماسک برای کارکنان پایه  ،پس از تعطیالت بهار
دوره توصیه بهداشت عمومی یک انتخاب شخصی است و به ترجیحات فردی بستگی  پوشیدن ماسک بعد از  مدارس ضروری نیست. 

های خاصی از ماسک غیرپزشکی یا  توانند انتخاب کنند که در طول روز یا برای فعالیت آموزان و کارکنان میبرخی از دانش  دارد.
  محترم شمرده شود.های آموزشی باید تصمیم به استفاده از ماسک در محیط  پوشش صورت استفاده کنند. 

 برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: 

 مراقبت از کودکان، مدارس و اردوهامرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ▪

 COVID-19و  K-12مدارس  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ▪

 COVID-19مدارس بی خطر از لحاظ  دولت بریتیش کلمبیا: ▪

 هااطالعات برای والدین و خانواده دولت بریتیش کلمبیا: ▪

 ( K-12دبستانی تا دوازدهم )های پیشبررسی سالمت روزانه پایه  دولت بریتیش کلمبیا: ▪

های های آموزشی پایه برای محیط  COVID-19های واگیر های استانی در خصوص بیماری مل دستورالع دولت بریتیش کلمبیا: ▪

  (PDF, 585KB) ( K-12)دبستانی تا دوازدهم پیش

 مدارس قرارگیری در معرض بیماری در 
برای کسب   باشید. COVID-19با بازگشت مدارس به آموزش حضوری، ممکن است نگران افزایش قرار گرفتن در معرض 

 ، به این موارد مراجعه کنید: مدارساطالعات از مقامات بهداشتی محلی خود در مورد قرارگیری در معرض عفونت در 

▪ Fraser Health :  شیوع در مدارس 

▪ Interior Health :  19قرارگیری در معرض-COVID  مدارس در 

▪ Health Island :19-COVID  در مدارس 

▪ Northern Health :  ت الزامات قرار گرفتن در معرض عفونت در اماکن عمومی، شیوع و رعای 

▪ Vancouver Coastal Health  :  12های آموزشی مخصوص جوامع محیط-K و مراکز مراقبت از کودکان 
 

اضطراب و نگرانی کودکانی  برای کمک به کاهش  شود.چگونه انجام می COVID-19شما و فرزندتان ممکن است ندانید آزمایش 

توانید ببینید که یک  می  که باید آزمایش انجام دهند، بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا ویدیویی حاوی اطالعات مفید تهیه کرده است. 

اکنون   ها هنگام دریافت آن چه احساسی خواهند داشت. شود و بچه دهد که این آزمایش چگونه انجام می متخصص کودک نشان می 

برای کسانی که عالئم سرماخوردگی، آنفوالنزا یا   .بیشتر بیاموزید کودکان COVID-19آزمایش توانید آنرا تماشا کنید تا درباره می

در صورت نداشتن عالئم انجام آزمایش   شود.توصیه می  COVID-19یش دارند، حتی اگر عالئم خفیف دارند، آزما COVIDشبه 

توانید آزمایش انجام دهید، بیشتر هایی که می درباره آزمایش و مکان ندارید. 8-1-1نیازی به مراجعه یا تماس با  ضروری نیست.
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 بهداشت مادر و نوزاد

 بارداری 

هایی پیروی کنند که سایر افراد جامعه  زنان باردار باید از همان دستورالعمل  هد.درا افزایش نمی  COVID-19بارداری خطر ابتال به 
های بهداشتی خود  دهنده مراقبت اگر در دوران بارداری خود بیمار شدید، باید با ارائه  کنند.سازی خود پیروی می در خصوص ایزوله 

 انجام دهید. COVID-19صحبت کنید و آزمایش 

 بیشتر بدانید: COVID-19در مورد بارداری و 

 برای بیماران )سواالت رایج(  COVID-19بیمارستان زنان بریتیش کلمبیا، اطالعات  ▪

 بارداری، زایمان و مراقبت از نوزاد  COVID-:19 دولت کانادا: ▪

 تغذیه نوزاد

به تعذیه با شیر مادر ادامه دهید و کودک خود را   تغذیه با شیر مادر راه خوبی برای محافظت از کودک شما در برابر بیماری است. 
برای   بیمار شدن کودک شما کمک کند.تواند به جلوگیری از ها می شستن مکرر دست  اغلب به صورت پوست به پوست بغل کنید.

اگر از پمپ سینه استفاده می کنید، هر   کنید هنگام شیردهی از ماسک استفاده کنید.ایمنی بیشتر، در صورتی که احساس ناخوشی می 
کنید، شیر می اگر از مکمل یا منحصرا از شیر خشک استفاده  های پمپ و تجهیزات تغذیه خود را به طور کامل بشویید.بار تمام قسمت 

 خشک کافی برای دو هفته در اختیار داشته باشید. 

 ، به موارد زیر مراجعه کنید:COVID-19برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تغذیه نوزاد در طول 

  کودکان  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ▪

 COVID  (PDF, 590KB)-19 تغذیه با شیر مادر و مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ▪

 ( PDF, 89KB) و تغذیه با شیر مادر COVID-19سواالت متداول در خصوص   خدمات پیش از زایمان بریتیش کلمبیا: ▪

 ,PDF) و تغذیه با شیر خشک نوزاد  COVID-19سواالت متداول در خصوص   خدمات پیش از زایمان بریتیش کلمبیا: ▪
139KB) 

 COVID-19فرزندداری در دوران 
شان سر برود و دلتنگ  ها حوصله ممکن است بچه  فردی به همراه دارد.های منحصربه گیری چالش فرزندداری در دوران همه 

های بیشتری در مورد سالمت  ممکن است نگرانی ها دیگر در مهدکودک یا مدرسه حضور ندارند. بچه برخی از  شان شوند.دوستان
 جسمی و روانی فرزندان خود داشته باشید. 

 گیر فرزندداری مثبت در دوران یک بیماری همه 

های معمول خود، به حمایت  فعالیت کودکان و نوجوانان ممکن است برای کنار آمدن با دوری از دوستان و ناتوانی از شرکت در 
 گیری صحبت کنیم.توانیم با کودکان و نوجوانان در مورد همه بیاموزید که چگونه می  بیشتری نیاز داشته باشند.

 زاکمک به کودکان و نوجوانان برای مقابله با رویدادهای عمومی استرس  انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

 بخش" باشیدبینانه اطمینانواقع "  صحبت کنیم؟  COVID-19توانیم با کودکان در مورد چگونه می انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

 یک مرز جدید  COVID-19:فرزندداری در دوران  انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

▪ Media Smarts :   جتماعیگذاری اکمک به کودکان در زمان فاصله 

▪ Media Smarts :   گیرینمایش در دوران همه  های اجتماعی و مدت زمان تماشای صفحه رسانه 

 منابعی برای نوجوانان و والدین آنها

  بیاموزید که چگونه می توانید از نوجوان خود در طول همه گیری حمایت کنید.
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 هاهای انتقادی برای جوانان و خانواده پیام  ، جوانان و مصرف مواد:COVID انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

 COVID-19گیری له در دوران همه نکات و ترفندهایی برای کمک به نوجوانان برای مقاب  انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

 در کنار شما هستیم COVID-19ما در دوران  تلفن کمک به کودکان: ▪

 ارتقای سالمت روان کودکان و نوجوانان
منابعی برای حمایت از   تواند بر سالمت روان کودکان و جوانان تأثیر بگذارد.سازی می گذاری فیزیکی و ایزوله الزامات فاصله 

 کودکان داشته باشید. 

فیزیکی با مشکالت  گذاری و #فاصله  COVID-19به نوجوانان کمک کنیم تا در دوران  چگونه  انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪
 افسردگی مقابله کنند

 COVID-19گیری حمایت از نوجوانان مبتال به اختالالت اضطرابی در دوران همه  کانادا: انجمن بیماری اطفال  ▪

 ه با ترس و اضطراب برای مقابل CARDسیستم   انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

توانند با  کودکان چگونه می  قهرمان من تو هستی:  : (Agency Standing Committee-Inter) کمیته موظف درون سازمانی ▪
19-COVID  !مبارزه کنند 

 COVID-19سالمت روان و  ▪

COVID-19  در کودکان 
بر   COVID-19برای کسب اطالعات در مورد تأثیر  تری دارند.خفیف  COVID-19کودکان در کل نسبت به بزرگساالن عالئم 

برای کسب   .و کودکان COVID-19  مراجعه کنید: کز کنترل بیماری بریتیش کلمبیامرکودکان و نحوه ایمن نگه داشتن آنها، به 
پیامی به والدین و    مراجعه کنید: Child Health BC، به COVID-19اطالعات در مورد زمان دسترسی به درمان در دوران 

 COVID PDF, 351KB-19گیری مراقبان در دوران همه 

 های التهابی بثورات و واکنش

بثورات یا زخم های پوستی یا واکنش التهابی   COVID-19همچنین گزارش شده است که کودکان چندین هفته پس از ابتال به 
شود، یکی از چندین زخم های پوستی است که همراه با  سرمازدگی نیز شناخته می -"انگشتان کووید" که به عنوان زخم شبه  اند.داشته 

COVID-19  در کودکان یا  ها معموال این زخم رسد این ضایعات پوستی یک بثورات بخصوص باشند.به نظر می  شود.مشاهده می
 شوند و با بیماری شدید همراه نیستند.نوجوانان دیده می 

 ( MIS-Cسندرم التهابی چندسیستمی در کودکان )

رسد  به نظر می  شده در کودکان و نوجوانان است.( یک سندرم بالینی جدید شناخته C-MISدر کودکان ) سندرم التهابی چندسیستمی
MIS-C  ف بدن از جمله  های مختلقسمت  شود.آمیز است که منجر به التهاب شدید و گسترده می ناشی از یک واکنش ایمنی اغراق

تواند جدی و حتی  این سندرم می  توانند ملتهب شوند.ها و غدد لنفاوی می ها، مغز، پوست، چشم ها، کلیهقلب، دستگاه گوارش، ریه 
 یابند. های پزشکی بهبود می کشنده باشد، اما اکثر کودکان با مراقبت 

 کودکان با نیازهای بهداشتی خاص 
 های بیشتری داشته باشید. نیازهای بهداشتی خاص فرزندان خود نگرانیممکن است در مورد 

 هابرای خانواده  COVID-19اطالعات و منابع  اوتیسم: ▪

کودکان مبتال به نقص سیستم ایمنی مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ▪

 ( PDF. 129KB) برگه پیگیری دوز استنشاقی :بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا ▪

 COVID-19آسم کودکان و  انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪
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bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-به نشانی  HealthLinkBCهای اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 
files .جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی   یا واحد محلی بهداشت عمومی خود رجوع کنید

www.HealthLinkBC.ca تماس    7-1-1برای افراد ناشنوا و کم شنوا با شماره  )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1 مراجعه کنید یا با شماره
 زبان موجود است.  130خدمات ترجمه در صورت درخواست به بیش از  بگیرید.

 بازگشت به مدرسه  : COVID-19و   1ع دیابت نو انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

 گیرمقابله با بیماری در دوران بیماری همه دارد: ADHDزمانی که کودک شما  انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

▪ SickKids : 19رای اختالل عصبی رشدی است در دوران بحران حمایت از فرزند خود که دا-COVID 

 ایمنی 
 گیری بیشتر بدانید.ها در دوران همه در مورد پیشگیری از آسیب 

 COVID-19پیشگیری از آسیب در دوران  ▪

 COVID-19های خانگی در زمان  ز آسیب پیشگیری ا انجمن بیماری اطفال کانادا:  ▪

 2022مارس  11  آخرین بروزرسانی:

مرکز   ، اطالعات انجام آزمایش صفحه  تهیه شده است:   مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیااطالعات اطالعات ارائه شده در باال از 
، نوزادان صفحه مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ، های التهابیسن بثورات و واکنش  کنترل بیماری بریتیش کلمبیا:

  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: ، برای بیماران )سواالت رایج( COVID-19طالعات بیمارستان زنان بریتیش کلمبیا، ا صفحه
رسی به آنها ممکن  دست 2021که در اوت  هاییآزمایش انواع صفحه  مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: و  COVID-19و  K-12مدارس 

 شد. 
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