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  ودککد مھن در کاودکن یدلوا

 2020ل سااوت  19از بی رغرن موپ-ورگمکلنبدر 
 

  ز،.یزعن یدلوا
روس یو رمھ گیرا ھیم زباشیب قرامد بایوز نھما ود ، جن ویابا ردد. می گز بادی عاروال نھ بھ ت روزاقبرامز کرابھ مره مروزگی دنز
ینھا بھ ت. اسده اشآوری جمع ری ِ برابم و غا، ادجتماعی ور امط وزارت اسوتر یت زالعال اطلین دمیھبھ ت. سده اسیرنن نا بھ پایاروک
ورگ مكلنبن در كاودكاز نھ ت روزاقبراكھ مد كنیری یاد نیوانی می توقانن ستارپرسن و یدلوان وانھ شما بھ عنوینكِھِ چگن دادن انشاظور من
 دکنیل نبارا دا ل ھلعموراستن دیاکھ م یواھشما می خاز ما ود. شم نجاص اخام یان ایدر ابی حتی وھ خب

ریت زالعااطعالمیھ کتبی با ر ائھ یک باارا  

  (ne_ م؟یری دارمکارای ھتی بدانی چھ تعھوقانن ستارپریا سن یدلوان وابھ عن

 14ودک در کود. شر گازنا ساروبا کد نواکھ بتدارد نود جودک وک ادر عالئمی رد.کد بایری چھ کادارد ، تنفسی د حام عالئن مودک کر گا

  •ت سرده انکر سفک ناطرقھ خطشتھ بھ منذگروز 

 دارد.نود جو SARS-CoV-2وده  لص آشخودک و کن ی بیطتبااریچ ھشتھ ذگروز  14در 

 notوده لآ ردیک با فزدنس یا تماودک کت سالمل در ختالورت اصدر نھ ری روزاجبازی اساه گاآ

 SARS-CoV-2ینھ طنرقد از .یا بع

  ولمرف /ول معمر فتات رعایر AHAد کننده ستفاابینی ن و اش دھشوپد از باین یدلن ، واشتردابرک و تم نگادر ھ
 فاصلھر یگراد دفر از امت 1.5ل قدافاصلھ: ح•

 شتھ باشیدا

نجا آتا د ، یدھمھ ود اداخذی کاغل ستماد) •یا ده خمیزوی بلکھ بھ باد ، فھ نکنیرسھ یا سطعود را خت س)دردسھ صحیح طعو فھ رست: شدابھ

  ود.خن ستاب دترمن شستن مچنیر( و ھیگراد دفابھ  دیرفاصلھ بگیت سن اکھ ممک
 •د کنیده ستفاابینی ن و اش دھشوپره  مروزماسک از  

 دکنیودداری خ.م دھم؟( نجاوخ کرت براسسھ ومده ازشن تعییک ناطرخطق بھ منار سفاز کھ ود ستھ می شواشما خاز 

  م دھمنجاد ابایر جھ کادارد تنفسی د حام عالپن مودک کرگا
تقا ت و ارقبرامورد منھ ت روزاقبرامز کرم -نھ یا ت روزاقبرامز کرامد در ننوامی تد ، نص دارنا مشخف و می خفیوعمم کانی کھ عالئودک

 دیذارخانھ بگدارد در گی خفیفی وردماخرسن تادنرزفت قد ھر ونیستیور شما مجبن یرابنابد. نرگیرار ق



 ؟دیم دھنجاد ابایری چھ کاد بفھمید یواھمی خر گا
 

 صیھوتت ماداقای بھ ھنگاد نیواگی .می توردماخرسم عالپود جورت وصدر صا وخص

  >دیدازنھ بینی روزاات ھقبرامز کرامده ش
  منگارل در ھکنتر ثن "ایدھد امی ن کھ نشاد کنیه حکایتی نگاواھد بھ ش، نمایی رای راھب

 تنفسید حام با عالئای سھ درمن کاودکن و یمازا "(ARE)ت س.ا

(https://www.regierung-  

20Sozi٪BCr٪C3٪20f٪mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium  

 20Integrati 20٪2c٪alesدر٪ Gleichstellung / ٪und20ا رش ھنگ
9Fschema_Kita.pdf) ٪C3 ٪Flie  

Pand Pandemicت قبرامری در یگس دکھر بھ نفع ود و خد نرزبھ نفع فص خاطور کھ بھ د می کنزم ملرا شما ن مچنیھ

ر یگاز دیعا رسد ونرگیرار قت قبرامت تحد یعا بایرسورت صن یود در اشد یدشم عالپدی وجل ختالر اجاودک دیک کقتی د. وباشیه گاآنھا ازآ
 د.شاننوببض یرمودک کت از قبرامم نگان راھشاغ مان وداد دھباین گادکننت قبرامد.نوشل داده یوتحن شان یدلواتا بھ د نردگدا جن کاودک

 ----3 یات ھقبرامد ، در نت داده امثبرا ج تاروس یش ومایآزکانی کھ ودیا کآـ ٣

 ودککد مھد؟ ) ستنز ھنھ مجاروزا
  ورد درمن یرد. اکت حمایوان نمی تد را نت دارنا مثبروکروس یش ومایآزکانی کھ ودک
 د.می کندق صز نید نده اینھ شطنرخانھ قت در شدابھط اداره سوکانی کھ تودکورد م
ت. سر ایذپن مکان ایدلت واجلسان و یدلی واارھعص، بلھ -؟ردک زارگربن را یدلن ووامایی معلماردھگوا ھنامھ ربت؛ جلساوان یا می تآ -۴ـ

بھ وط برمی ات ھیدودیجی محدرتر بیشتش مرای آرایالتی بت الررات دوبا مقق ابطمرا جل اقابررات مقن مچنیھ -ت و کلی مسافن نیواق

 -نارو)ک- https://www.regierung- ،LVO MVن موربوف-ورگمکلنبدر می وگی عمدنج در زتاروس یو

  سینگول

ود و از شھده مشاد بایروس( یو (/mv.de/Landesregierung/wm -رهبادر-ممھت العااط /ا ه ھگادید -ر خباا

  ٪ناروکE2٪ 80٪ 93ده ستفاابینی ن و ادھ شکرو
  ودشم نجاا نتلفق ید از طرباین مکاورت اصن در یدلوابا و گفتگث و بحود. .ش

ن نیوابا قق ابطمد نوامی تن مچنیود ، ھمی شزارگرب 15.09.2020کھ تا ن یدلورای واشت نتخاباا 15.08.در دوره از 

ن و اود. دھشزار گرب Corona Relaxation LVO MVبا ق ابطھ موطبرمررات مقو  1,5رمی فاصلھ متوعم

 د.کنت کرشن در آن یدلوایک ط فقود صیھ می شوتود. شده شیوپد بینی بای

 
ود دارد؟جن ومد نرزفت قامن امکار احاضل حادر  -۵  

 
 ردکدت عاآن بھ وان الً می توصابلھ 



 

 ؟مکنت خانھ حمایدر ینھ طنرقدم در نرزفم از نوانھ می توچگ -۶
 

 وادهخانوضع یک رگا-رد.می گیم ینھ تصمیطنرمنھ قو دا نمادچیورد مدر محلی ت شدابھاداره  -

ت شدابھش بخط سوالً توینھ معمطنرقد ، باشس تماص یک شخ SARS-CoV-2بھ وده لص آشخرای بط فقواده خانو یک عضر گا

 لنبات دشدابھش بخی ال ھلعموراستدینجا ود. در امی شدود محص شخن یامحلی بھ 

ت ضعین ، وبا سب متناست با کلماود. شم نجار اگیدنی وقانت سرپریا سن یدلط واسوتد نھا بایت از آقبرامرد ، گیرار قر تأثیت کی تحودکر گا

  ود.شم نجاد اخاصی بایت ماداقر احاضل حارا در کھ چد یدھضیح وتد و یدھضیح وتودک کرای برا فعلی 
با ب.  ل.مثاوان بھ عند ، یدھبرا نی ت ذھفعالیت صرنھا فآبھ د و کنت کرخانھ حدر ینھ طنرقدر کھ د کنیراھم فود خودک کرای بن را مکان ایا

-https: //www.regierungد در نیوامی تر را بیشتی اده ھیاا. رھکار معما یا سایل ح، نقاشی 
mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/د.کنیدا پی 

  م؟کندا پیری بیشتت العام اطنواکجا می تاز 

informationاز نھ ی روزاات ھقبرامن در کاودکدان و منرکااز ت بھ حمایوط برمی ات ھشددا"یاوان در می تر را بیشتت العااط

جتماعی ور امت وزارت اسایداول در وب متت الا theو س 2020"ت سوگاز اول آنا روکروس یوبا ط تبادر ار MVن در کاودک

 -https: // www.regierungآدرس بھ ر برابی ات ھصرفم و غا، اد
mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/ K 

communikationsf ٪B6rderung/٪C3دهفتھ شرگ 
 


