
 

 COVID-19ها در دوران کودکان، جوانان و خانواده

 مدارس

. یادگیری حضوری برای آموزش، تندرستی و رشد خواهند گشتبربه یادگیری حضوری در ماه سپتامبر آموزان در بریتیش کلمبیا دانش

همگان اتخاذ شده است. این تدابیر شامل  ایمنیو ایمنی جدیدی برای حفظ  یآموزان مهم است. تدابیر بهداشتدانشاجتماعی و عاطفی 

 است.  فیزیکیپوشیدن ماسک، شستن دست و حفظ فاصله 

 ماسک از مدرسه فضاهای بسته در همیشه باید باال به سال 12 آموزان دانش و بازدیدکنندگان بزرگسال، داوطلبان کارکنان، تمام

 :از عبارتند استثنائات تنها. کنند استفاده( "ماسک") شپوصورت یاغیرپزشکی 

 بردارد بپوشد یا را ماسک دیگری شخص کمک بدون نتواند فردی که صورتی در 

 محل در مانع وجود صورت در 

 آشامیدن یا خوردن هنگام 

 بستگی به و ندارند ماسک پوشیدن به نیازی سال 9 زیر آموزان دانش. بپوشند ماسک که شود می ساله توصیه 11 تا 9 آموزان دانش به

  .دارد خانواده تصمیم

 های زیر را ببینید:تر، بخشبرای دریافت اطالعات بیش

  :مراقبت از کودک، مدارس و اردوهامرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا 

 19: بریتیش کلمبیا مرکز کنترل بیماری-COVID  پایه کودکستان تا پایه دوازدهم مدارسو 

  19دولت بریتیش کلمبیا: مدارس ایمن در مقابل-COVID 

 هادرباره والدین و خانواده یدولت بریتیش کلمبیا: اطالعات 

  12کودکستان تا دولت بریتیش کلمبیا: معاینه سالمت پایه 

  19دولت بریتیش کلمبیا: اصول ایمنی و بهداشت استانی-COVID ۱۲کودکستان تا های در محیط پایه (PDF ,585KB) 

 مواجهه در مدرسه
تر برای دریافت اطالعات بیش .باشید COVID-19 با مواجهه افزایش نگران است ممکن تحصیل حضوری مدارس، بازگشت با

  های زیر را ببینید:بهداشت منطقه خود، بخش ادارهدرباره مواجهه در مدارس از 

 Fraser Healthمواجهه در مدرسه : 

 Interior Healthمواجهه در مدرسه : 

 Island Healthمواجهه در مدرسه : 

 Northern Health 19: مواجهه با-COVID در مدرسه 

 Vancouver Coastal Health مواجهه در مدارس در منطقه :VCH 

شود. بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا به منظور کمک چطور انجام می COVID-19و فرزندتان بخواهید بدانید که آزمایش  شاید شما

رسانی تهیه کرده است. در این ویدیو یک کارشناس به کاهش اضطراب و نگرانی کودکانی که باید آزمایش بدهند، یک ویدئو اطالع

شود و کودکان موقع دریافت آن چه احساسی دارند. همین حاال آن را تماشا کنید چگونه انجام می دهد که آزمایشزندگی کودک  نشان می

به همه افراد دارای عالیم سرماخوردگی، آنفلوآنزا  COVID-19بدانید. آزمایش  برای کودکان COVID-19زمایش آتر درباره تا بیش

 8-1-1شود. اگر عالئمی ندارید، نیاز به آزمایش نیست. شما نیاز به ارجاع یا تماس با ، حتی عالیم مالیم، توصیه میCOVIDیا 

 .تر بدانیدهای انجام آن بیشندارید. درباره آزمایش و مکان

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools
http://www.bccdc.ca/schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-safe-schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-response-covid-19/child-care-response-covid-19-parent
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
https://www.fraserhealth.ca/schoolexposures
https://news.interiorhealth.ca/news/school-exposures/
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19/exposures-schools
https://www.northernhealth.ca/health-topics/public-exposures-and-outbreaks#covid-19-school-exposures
http://www.vch.ca/covid-19/school-exposures
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=youtu.be
tel:8-1-1
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


 سالمت مادر و نوزاد

 بارداری

جداسازی را -. زنان باردار باید مثل سایر افراد اجتماع، اصول راهنمای خوددهدرا افزایش نمی COVID-19بارداری خطر ابتال به 

 بدهید. COVID-19رعایت کنند. اگر در دوران بارداری بیمار شدید، باید با مراقب بهداشتی خود صحبت کنید و آزمایش 

 پیوندهای زیر را ببینید:  COVID-19تر درباره بارداری و برای آگاهی بیش

 19یمارستان زنان بریتیش کلمبیا، اطالعات ب-COVID های متداول(برای بیماران )سوال 

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

 تغذیه نوزاد

محافظت از نوزاد در مقابل بیماری است. همچنان به شیردهی ادامه دهید و اغلب با نوزاد تماس شیردهی روش خوبی برای 

تر، اگر تواند به پیشگیری از بیماری نوزاد کمک کند. برای ایمنی بیشها میپوست داشته باشید . شستن مرتب دست-با-پوست

های پمپ و دستگاه تغذیه را کنید، همه قسمتتفاده میناخوش هستید، موقع شیردهی ماسک بزنید. اگر از پمپ شیردوشی اس

کنید، همیشه برای مدت دو هفته شیر مصنوعی هر بار بشویید. اگر به عنوان مکمل یا غذای اصلی از شیر مصنوعی استفاده می

 داشته باشید.

 های زیر را ببینید:، بخشCOVID-19تر درباره تغذیه کودک در مدت برای یادگیری بیش

 مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: نوزادان 

  19کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: شیردهی و مرکز-COVID (PDF ,590KB) 

 19های متداول خدمات پیش از زایمان بریتیش کلمبیا: سوال-COVID و شیردهی (PDF ,89KB)  

 19های متداول خدمات پیش از زایمان بریتیش کلمبیا: سوال-COVID و تغذیه با شیرخشک نوزاد (PDF ,139K) 

 COVID-19فرزندپروری در دوران 
های خاصی دارد. شاید کودکان کسل شده و دلتنگ دوستان شوند. بعضی دیگر به مهد یا مدرسه گیری، چالشهمهفرزندپروری در دوران 

 تر نگران سالمت فیزیکی و ذهنی فرزندان خود شوید. روند. ممکن است شما بیشنمی

 COVID-19فرزندپروری مثبت در دوران 

تر داشته های عادی نیاز به پشتیبانی بیشن و عدم امکان شرکت در فعالیتکودکان و نوجوانان ممکن است برای تحمل دوری از دوستا

 باشد. 

 انجمن پزشکی کودکان کانادا: کمک به کودکان و نوجوانان برای انطباق با رویدادهای عمومی پراسترس 

 19توانیم درباره انجمن پزشکی کودکان کانادا: ما چطور می-COVID  اطمینان خاطر »با کودکان صحبت کنیم؟

 بدهید« گرایانهواقع

  19انجمن پزشکی کودکان کانادا: فرزندپروری در دوران-COVIDیک جبهه جدید : 

 19گیری بهداشت کودک بریتیش کلمبیا: پیامی به والدین و مراقبین در دوران همه-COVID (PDF ,351KB) 

 هوشیاران رسانه( ایMedia Smarts کمک به حفظ تعامالت :)کودکان همراه با حفظ رعایت فاصله اجتماعی 

 هوشیاران رسانه( ایMedia Smartsهوشیاران رسانه)( ایMedia Smartsرسانه :) های اجتماعی و زمان استفاده از

  گیریوسایل الکترونیکی در دوران همه

 منابعی برای نوجوانان و والدین آنها

 گیری بیاموزید.درباره روش حمایت از نوجوان خود در دوران همه

http://www.bcwomens.ca/health-info/covid-19-information-for-patients
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/pregnancy-childbirth-newborn.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/babies
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID19_LactationInfographic.pdf
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Resources/Alerts/FAQ-Covid19-Breastfeeding.PDF
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Resources/Alerts/FAQ-Covid19-Formula-Feeding.pdf
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/disaster
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-can-we-talk-to-kids-about-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-can-we-talk-to-kids-about-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/parenting-during-covid-19-a-new-frontier
https://www.childhealthbc.ca/sites/default/files/a-message-to-parents-and-caregivers-june01.pdf
https://mediasmarts.ca/blog/helping-kids-stay-touch-while-social-distancing
https://mediasmarts.ca/blog/social-media-screen-time-during-pandemic
https://mediasmarts.ca/blog/social-media-screen-time-during-pandemic
https://mediasmarts.ca/blog/social-media-screen-time-during-pandemic
https://mediasmarts.ca/blog/social-media-screen-time-during-pandemic


  :انجمن پزشکی کودکان کاناداCOVID ،هاجوانان و مصرف مواد: پیام مهم خطاب به جوانان و خانواده 

 گیریر دوران همهانجمن پزشکی کودکان کانادا: نکات و ترفندهایی برای کمک به نوجوانان برای سازگاری د 

 19-COVID 

 ( تلفن کمک به کودکانKids Help Phone ما در دوران :)19-COVID در خدمت شما هستیم 

 ارتقاء سالمت روان برای کودکان و جوانان
تواند بر سالمت روان کودکان و جوانان تاثیر بگذارد. برای پشتیبانی از کودکان منابع زیر رعایت فاصله اجتماعی و ایزوله میالزامات 

 را ببینید.

 19توان به جوانان کمک کرد تا در دوران طور میا: چانجمن پزشکی کودکان کاناد-COVID فیزیکی با اندوه و #فاصله

  کنار بیایند.

 19گیری انجمن پزشکی کودکان کانادا: پشتیبانی از کودکان مبتال به ناهنجاری اضطراب در دوران همه-COVID 

  انجمن پزشکی کودکان کانادا: سیستمCARD  ها و اضطرابغلبه بر ترسبرای 

 19توانند با کمیته راهبری بین سازمانی: قهرمان من شما هستید: کودکان چطور می-COVID !مبارزه کنند 

  19سالمت روان و-COVID 

COVID-19 در کودکان 
بر  COVID-19تری دارند. برای دریافت اطالعات درباره آثار مالیم COVID-19عالیم معموالً کودکان نسبت به بزرگساالن 

 را ببینید. و کودکان  COVID-19: ایکلمب شیتیبر یماریب کنترل مرکز ،آنان کودکان و روش سالم نگهداشتن

 های التهابی جوشهای پوستی و واکنش

های پوستی یا واکنش دچار جوش یا زخم COVID-19هفته بعد از ابتال به  گزارش شده است که ممکن است کسانی چند

شود، یکی از چند ضایعه پوستی ناشی از که زخمهای شبیه سرمازدگی نیز نامیده می« انگشت پای کوویدی»التهابی شوند. 

COVID-19 کودکان یا بزرگسال یک نوع جوش خاص هستند. آنها معموالً در  رسد که این زخم پوستیاست. به نظر می

شوند و با بیماری شدید ارتباط ندارند.دیده می

https://www.cps.ca/en/blog-blogue/covid-youth-and-substance-use-critical-messages-for-youth-and-families
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/tips-and-tricks-to-help-adolescents-cope-during-the-covid-19-pandemic
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/tips-and-tricks-to-help-adolescents-cope-during-the-covid-19-pandemic
https://kidshelpphone.ca/get-info/were-here-for-you-during-covid-19-novel-coronavirus/
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-to-help-youth-tackle-the-blues-during-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-to-help-youth-tackle-the-blues-during-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/supporting-youth-with-anxiety-disorders-during-the-covid-19-pandemic
https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Anxiety%20Individual%20handout_Eng%2004_03_2020_v2.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children


همگانی محل ، یا واحد بهداشت www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سیدر بی های بهداشتی غیر اورژانسیبرای دریافت اطالعات و راهنمایی. خود دیدن کنید

در صورت درخواست، خدمات ترجمه . تماس بگیرید 7-1-1ان، با شنوایبرای کمک به ناشنوایان یا کم. تماس بگیرید( به رایگان) 8-1-1با شماره 
 .گرددزبان ارائه می 130به بیش از 

 (MIS-Cسندرم التهاب چند سیستمی در کودکان )

( یک سندرم بالینی است که به تازگی در کودکان و نوجوانان کشف شده MIS-Cسندرم التهاب چندسیستمی در کودکان )

ناشی از یک واکنش ایمنی حاد باشد که منجر به التهاب شدید و گسترده شده است. ممکن  MIS-Cرسد است. به نظر می

های لنفاوی ملتهب شوند. این ها، کلیه، مغز، پوست، چشم و غدههای مختلف بدن مثل قلب، دستگاه گوارش، ریهاست بخش

 یابند.زشکی بهبود میتر کودکان با مراقبت پتواند شدید یا حتی مرگبار باشد، اما بیشبیماری می

 های التهابی، پیوند زیر را ببینید: ها و واکنشتر درباره جوشبرای دریافت اطالعات بیش

  های التهابیها و واکنشبریتیش کلمبیا: جوشمرکز کنترل بیماری 

 کودکان دارای نیازهای سالمتی خاص
 های دیگری نیز داشته باشید.اگر کودکان شما نیازهای سالمتی خاصی داشته باشند، ممکن است شما نگرانی

 اوتیسم سخن می( گویدAutism Speaks منابع و اطالعات :)19-COVID هابرای خانواده 

  سیستم ایمنی ضعیفمرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: کودکان دارای 

 بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا: برگه ثبت دوز اسپری استنشاقی (PDF .129KB) 

 19آسم کودکان و نجمن پزشکی کودکان کانادا: ا-COVID 

  19و  ۱کانادا: دیابت نوع انجمن پزشکی کودکان-COVID برگشت به مدرسه : 

  انجمن پزشکی کودکان کانادا: اگر کودک شما مبتال بهADHD گیریاست: سازگاری در دوران همه 

 ( کودکان بیمارSickKidsپ :)19تیبانی از کودک مبتال به ناهنجاری رشدی عصبی در دوران بحران ش-COVID 

 ایمنی
 گیری.تر درباره جلوگیری از صدمات در دوران همهیادگیری بیش

  19پیشگیری از مصدومیت در دوران-COVID 

 19مات در منزل در دوران انجمن پزشکی کودکان کانادا: پیشگیری از صد-COVID 

 ۲۰۲۱، آگوست 24روزرسانی: آخرین به

های کلمبیا: صفحه جوش صفحه اطالعات آزمایش، مرکز کنترل بیماری بریتیشاطالعات ارایه شده در باال از مرکز کنترل بیماری بریتیش کلبمیا: 
 COVID-19صفحه اطالعات ، ، بیمارستان زنان بریتیش کلمبیامرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: صفحه نوزادان، های التهابیپوستی و واکنش

مرکز کنترل  و دوازدهم هیکودکستان تا پا هیپا مدارس و COVID-19: ایکلمب شیتیبر یماریمرکز کنترل ب ،متداول( یها)سوال مارانیب یبرا

 .۲۰۲۱ آگوست در ماه یدسترسکودکان و جوانان، برگرفته شده است،  یبرا COVID-19: صفحه آزمایش بیماری بریتیش کلمبیا

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/rashes-and-inflammatory-reactions
https://www.autismspeaks.org/covid-19-information-and-resources-families
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/priority-populations/children-with-immune-suppression
http://www.bcchildrens.ca/Asthma-Site/Documents/Inhaler%20dose%20tracking%20sheet%20June%202019.pdf
https://www.cps.ca/en/documents/position/paediatric-asthma-and-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/type-1-diabetes-and-covid-19-information-for-parents
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/when-your-child-has-adhd-coping-during-a-pandemic
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=3869&language=English&hub=COVID-19
https://www.healthlinkbc.ca/covid-19/injury-prevention-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/preventing-home-injuries-in-the-time-of-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/rashes-and-inflammatory-reactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/rashes-and-inflammatory-reactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/rashes-and-inflammatory-reactions
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