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 دمساز  ; تواند خودش را -ا آنها  عل1حدەتوص1ه های ذ&ل -ه منظور حما&ت و #ش! ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک
 کند &ا اینکه آنها را مطابق م1ل خودش، تغی@? دهد و تنظ1م کند. 

 

ە هسKند که ، موجوداتو روسهای کرونا  L موقع   ر کوچک آب دهان دپوRانه های  از طP ق  موجب امراض ; شوند و  ر زە م@?
L خاطر  . از ا^سا_L -ه ا^سان د&گر \ا&ت ; کنند  ن، \فه کردن &ا عطسه کردن و احتماال از طP ق اش1اءگپ زد ?̀ است   از هم

 a_انهاbی  تجّمع که آنها مخصوصا -ا \عت ز اد در م کودکستان،    مثل  -اشند. مbانها_a جمع شدە ; کنند که ا^سانهای کث@?
    موصوفه تعط1ل شدە اند.   امراضشی!ع   از خاطر که فعال حوضهای آب -ازی  ، رستورانها &ا اطفال-ازی  ، م1دانمbاتب

 

ی چونکه  ؛ فعال رعا&ت قواعد و ُمقّررا_o را توص1ه کردە اند   ،اول1ای امور  وسهای ر زە  ر از ا^سانها هنوز متوّجه ^شدە اند که و  کث@?
ە در -د^شان النه کردە اند و ناخواست L و   افراد صغ@? و -الغ  . غرLv ; توانند ا^سانهای د&گر را ُمبتال کنند  کدامو -دون   Ls م@?

مراقب و مواظب   د&گر،سوی و از  کنند   Rمک  -ه خودشان از &ک سو  ند ات ; توان ر قواعد و ُمقرّ  ُمراعات کردن-ا  Rال^سال
 . د&گران -اشند 

 
L راە -اش1د،  : 1 نم�� قاعدە  ?̀ . این مقدار فاصله  داشته -اش1د  د&گران فاصله  -ا  &ک و ن1م تا دو م@o  از  کن1د   تالشچنانچه در ب

اشخاv که ; شناس1د &ا -ا آنها دوست هس1Kد &ا   ُمقا-لخوابتان ; -اشد. رعا&ت این مسئله در ت درازی تخە تقP |ا -ه انداز 
� کردن اصال خوب ن~ست که همد&گر را در  L صدق ; کند. در موقع احوال@�   -گ@? د،  -غلهمد&گر را مالقات ; کن1د ن@?

� 1د &ا -ه همد&گر دست -ده1د. س� کن کن1د   را ماچبو� همد&گر  هم زدن    مثل -ه  د اجرا کن1 امbانهای د&گری را جهت احوال@�
L فقط کدام  -دون  &ا  چشمها  ُمژ�ان ò    . ^شان ده1د   1دن را بوسادا و اطوار   تماس گرف

 

L   از تماس 1د س� کن  : 2 نم�� قاعدە  ò  ن�    د �ف نظر کن1 شخاvُمستق1م -ا تمام  گرف
�

که -ا همد&گر ز ر &ک سقف زند�
L کردن از ارت|اط مُ  L در -ارە اشخاv که آنها مP ضو  ر�ش سف1د ستق1م -ا ا^سانهای کن1د و مخصوصا پره@? ?̀ . این قاعدە همچن

1م  مدام آنها را ; ب�ن1د، صدق ; کند. -ا همد&گر در این -ارە فکر کن1د که -ه جای مالقات ُمستق را خ�1 دوست دار د و 
روان   صو_o  گپ،  ته کردنن کردن، ا&م1ل نوشو ف 1خودتان را -ا آنها حفظ کن1د: تل ارت|اط از چه راهها_a ; توان1د  Rال^ساالن

، فاصله ها را بردار د و �ُ کردن a_ه د&گران تفه1م   تا �  محسوس را ا&جاد کن1د ، &ا و دئو چت ; توان1د در این روزهای کرونا-
 بق در کنار و -ا آنها همراە هس1Kد. ا ان1د آنها را حضورا مالقات کن1د؛ ول1کن Rما �L الّس ن� تو   از چه خاطر  کن1د 

 

  و اصول نظافos ذ&ل را حتما رعا&ت کن1د:   ص�قّررات مُ   : 3 نم��  ەقاعد
  اغذی ترت~ب ده1د.  توله دست عطسه و ُ\فه کردن را در م1انR ا -ا استفادە از &ک دستمال& 
  دت ُم|ارک» را -خوان1د

�
تا دست آخر،   در حیLs که دار د دستهایتان را ; ش! 1د دو مرت|ه \ود «تول

سته شوند. 
ُ

L و ش    دستهایتان واقعا تم@?
  ناخنها را �ش! 1د و هموارە -ا L ?̀ L انگشتان و همچن ?̀  ....  نونقااین رعا&ت کف و ُ شت دستها و ماب

 ق|ل از غذا خوردن  - د                                      موق� که وارد خانه ; ش!  -
L                                                    #شناب-عد از  - ò  -عد از ُ\فه و عطسه &ا بیLs �ا¡ کردن  - رف

 اغذی فقط &ک -اR را -ه سطل ز¢اله ب�نداز د.  استفادە کن1د و -الفاصله آنها  ر از دستمالهای 
 

1د &ا تب دار د &ا �ل! تان ; خارد &ا اینکه مجبور د ز اد ُ\فه کن1د،  Kا£ر احساس ; کن1د که مP ض هس : 4قاعدە شمارە 
 که چه -ا¤سos کرد.   معلومات دارند   آنها  ؛ چونکهسال در این -ارە صح|ت کن1د Rال^افراد  فوری -ا 
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رات را -ه همراە Rال^-ه   ب~ش@o  وص1ه های ت
�
L  اطفال ساالن: تذک را   مودن ز آکن1د. حتما این   امتحان -ا هم -خوان1د و -ا همد&گر ن@?

به@o ن حالت این   ضمنا . اطفالُدُرسos از آن دار م نه  که فاصله &ک م@o و ن1م چقدر است؛ چونکه نه خود ما تصّور   جرا کن1د ا 
L ُدرُ است که  ò س

ُ
L ق|ل از    امتحان. این مورد را -الفاصله -ا همد&گر د &گر &اد -گ@? را -ا همد  ست و صحیح دستها ش ?̀ کن1د. همچن

  شاور -گ@? د  غذا خوردن -ا همد&گر برو د 
ُ

دت م|ارک» را -ا همد&گر -خوان1د. ا£ر ش
�
L از  سو \ود «تول ò L دستها و فاصله گرف ò

نه از \   د -ا دلخو̈� و شادی -ه این Rار اقدام کن1د&گران -ه صورت -ازی تفP � در نظر گرفته و اجرا شود، -اعث ; شود که 
اینطور تهد&د نکن1د   –چنانچه امورات الزا; آنطور که -ا&د و شا&د ن1Kجه -خش ن|اشند  –را  اطفال. لطفا ُمرافعه فحش و دعوا 

خطر ب1فتد. -ه جای   د&گر مP ض و ُمبتال شوند &ا اینکه آدمها_a که دوسKشان دار م جا^شان در  اطفالکه  تو -اعث ; شوی 
R Lاری،  ?̀ #ش! ق و ترغ1ب کن1د و برای آنها توضیح ده1د که: «ما از این طP ق -ه همه ا^سانها Rمک ;  را  اطفال خودتان چن

  و نوجوانان، هرچند احتماال هنوز  اطفالکه برای از &اد داشته -اش1د »» و ضمنا تو Rمک ; کLs  خود شخص کن1م حتا 
L جد&د ; تواند فردا  Rمک کن1د، حّتا ا£ر    ُمعت@¬ و مف1د -اشد.  در نظرشان احسا� در این -ارە نداشته -اشند، ول1کن &ک چ@?
ب~ش  » ول1کن د را وقos که Rار، خوب پ~ش ; رو اطفال آنطور که آرزو دار د Rارها پ~ش نرود. -از همچنان #ش! ق و ستا¤ش کن1د 

L د&گر: -ا مثال زدنا و    خوب -ه پ~ش برو د»   \مشقایاز هر چ@?
 

Quelleangabe: AETAS Kinderstiftung (2020): Hygiene für Kinder erklärt. AETAS Kinderstiftung. München. 
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