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برای پدران و مادران  معلوماتشودـ می  مریض طفلهنگامی که   

شوند. این میتنفسی در سال عفونت مجاری ٨تا  ٦ دچار ساله بطورمتوسط ٤تا  ٠بین  کودکانند. هستمریض  هاوقتبیشتر  های خردطفل

کامال برطرف کرده را  های کودکان خردا در بین گروههسرایت عفونت نمایند. سیستم دفاعی بدن خودرا تقویه کودکانشود که می سببها عفونت

تا عفونت با طفل در خانه بماند  بار درهر ترمبایستی آماده باشد که چندین فرد، مادریا  پدر حیث. به نمودرا محدود توان آنمی لکن، تواننمی

شود. کم ها همطفل دیگر به خطر سرایت بیماری بهبود یافته و طفل  

 باشد، در فیصله کردن باالی اینکهشتهودکستان را داهای کدر فعالیت گرفتناشتراکتوانایی  اندازهتا چه  طفلکه یعنی این طفل، ی عموموضعیت

 طفلدرخانه است ممکن است پدرومادرهمیشه متوجه بیماری  طفلکه  هاییباشد. وقتکننده میبه کودکستان بیاید یا خیر، تعیینتواند می طفلآیا 

توانند متوجه این موضوع کودکستان می مختلف، کارمندها درهای ساالن و درحین فعالیتها و کالنطفلدر کودکستان و درمیان دیگر  لکند نشون

نخورد، نخوابد،  نان باشد، خسته مانده یا بیش از اندازه  طفلها را ندارد. اگر در فعالیت گرفتن اشتراکاوقات توان دیگر مانند  طفلشوند که 

 جاآنندارد، مهم است که پدرومادر هرچه زودتر به در کودکستان را  بودننشان دهد که توانایی دیگر رقم شود و یا به  حواسچار عدم تمرکزد

در کنند، تبحر دارند و درمحیط کودکستان عمل میبه چه قسم که کودکان در مشاهده اینکودکستان  کارمندها دررا به خانه ببرند.  طفلرفته و 

د. اگر باشکننده میتعییناست که  کارمندها قضاوتاین بایستی توجه داشت که ، آیدمی به میان تردید طفلوضعیت عمومی واردی که درباره م

غرض دریافت توانید به کودکستان زنگ بزنید. مطمئن نیستید، میتواند به کودکستان بیاید یا نه، یم طفلآیا  کهاینشما پدرومادر درمورد 

زنگ بزنید.  صحیخدمات  معلومات ١١٧٧ن وفیتل نمبرا ب دیگر مراکزتداوی و ها و شفاخانهکلینیکبه  صحی اییرهنم  

:رودمیو به کودکستان ن ماندمیدر خانه  طفلهایی که موازین عمومی در مورد زمان  

 ـ در وقت تب. باید که طفل حداقل ٢٤ ساعت بدون تب باشد )بدون استفاده از داروی قطع تب( تا بتواند به کودکستان برگردد.  

ـ  در وقت ماندهگی یا خستگی. اگر طفل آنقدر خسته باشد که نتواند در فعالیتهای عادی کودکستان اشتراک نماید، باید با او در خانه بمانید، مثال 

کردن بخوابد. به علت سرفه ستهنتوان طفلکه  وقتهایی  

ـ اسهال و/یا استفراغ. در این موارد با طفل در خانه بمانید و طفل وقتی میتواند به کودکستان برگردد که حداقل ٤٨ ساعت استفراغ نکرده و 

بخورد.  غذاباشد و بتواند بطورعادی نداشته یا آبکی اسهال رقیق  

 ـ در وقت بروز دیگر مریضیهای مسری بعنوان مثال زردزخم. تا وقت خشکشدن زخمها با طفل درخانه بمانید.

ـ تداوی با انتی بیوتیک. تا وقتیکه وضعیت عمومی طفل،  تب و مانند آنها تثبیت شده باشد، همچنین حداقل دو روز از تداوی تیر شده باشد، با 

بدهند.  طفلپدرومادر به خود بیوتیک و دیگر داروهای مقطعی را بایستی  نتیطفل در خانه بمانید. ا  

فزیکی و فعالیت است.  طفلخوردن و خوابیدن منظم از شروط الزم برای خوب بودن حال مانند ناندر مواردی ابت های ثروتینداشتن عادات و 

بازی و مانند آن که پتوها، حیوانات اسباب باشد.می مفید هاصحت آنهم برای و بوده ایندخوش انی کودکدر هوای آزاد هم برا مخصوصابدنی، 

قابل شستشو باشند.  د بایدآورنمیکودکان همراه خود به کودکستان   

از جمله  (زاویه آرنجبازو یا در   با وعطسه هنگام سرفهپوشاندن دهان وبینی درآرنج ) زاویهکردن در سرفه و عطسهها و رعایت بهداشت دست

در هرزمان   کودکان کودکستان بینفونت درعاز وضعیتکارمندها در کودکستان شود. می های بهداشتی است که در کودکستان توصیهرهنمایی

. توانندفیصله کرده میبهداشتی در کودکستان تدابیر باال بردنبرای پیداشود،  که ضرورتهایی معلومات مکملی دارند و وقت  

بیشتر معلوماتدریافت  غرض  
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