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� تواند خودش را �ا آنها ساز�ار   �توص>ه های ذ5ل �ه منظور حما5ت و 2ش0/ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک" �ه تنها�
این توص>ه های مطابق آخQ/ن اّطالعات تازە ما تا تار/ــــخ:  کند 5ا اینکه آنها را مطابق م>ل خودش، تغی@? دهد و تنظ>م کند. 

ت کن>د.   22.04.2020
ّ
رات اول>ای مسئول امور بTداشت و سالمت، توّجه و دق

Y
� �اشند. حتما �ه تذک  

 

 دهان  زدن �ه ماسک لزوم

در ا5الت �ایرن �اcسab ا`سانTا در تمام ُمغازە ها و وسا5ل نقلّ>ه ا5ّاب و   April 2020 .27از ُموّرخه: 
ذهاب عمو�، ماسک �ه دهان خود زدە �اشند. این مورد شامل تمام ُبزرگساالن، جوانان و کودdان از  
امون ما �ه شّدت تص0/ری �ه   هفت سال �ه �اال � شود. این ُمقّررات �اعث � شوند که مح>ط پ@?

رسشTا�� را در �ارە نحوە صحیح  و ُمتعاقqا پُ   تحّول داشته �اشد که �ه �ّچه ها ارائه دادە � شود غا5ت مُ 
چه راهنما�u و  را  رفتار کردن �ا  ُبزرگساالن و �ّچه های کوچک a@کند. در قسمت اول این دف �مطQح 

�ا رو}z ُمثqت و   توص>ه ها ما5ل>م شما را 2ش0/ق و ترغ>ب کن>م که چگونه � توان>د برای �ّچه ها 
را�a جTت نحوە عم| دستورات ق>د  

Y
چه، تذک a@گذار توضیح ده>د که چرا ماسک �ه دها`شان �ا5د بزنند. در قسمت دوم دف تاث@?

  شدە است.  
 

چه توص>ه ها و راهنمائیها  لطفا مفاد این  a@امون و ز�س�بوم خودتان و د5گر تحّوالت روزانه هماهنگ  ر دف    کن>د. ا �ا مح>ط پ@?
 

�ــــح کن�د   برای �ّچه ها، الزا" بودن قانون جد�د ماسک زدن �ه دهان را ���

هس�ند که �ا اش�>اق فراوان از ا`سا�� �ه ا`سان د5گر، ک0چ � کنند. آنها   ب>ماری زا��  موجودات م>کروسک�b  و/روسها،
ە هس�ند؛ طوری که �ا چشم ن� توان آنها را ُمشاهدە کرد و   � از طQ/ق ُحqابهای کوچک    د. آنها کر   شناسا�� خ>| ر/زە م@?

ک" که �ه و/روس   ند. موقع صحqت کردن، �فه کردن 5ا عطسه کردن �ه ا`سانهای د5گر �ا5ت � کن ر آب دهان د
ە � تواند در �دن ا`سان جا خوش  ر چونکه این موجود    ؛ بتال � شود، شا5د هیچ عالئ� را احساس نکند کرونا مُ  � /زە م@?

� که همه ا`سانها  . کردە �اشد، �دون اینکه ا`سان، احساس ب>ماری �کند bفرق ن� کند سالم �اشند 5ا   – �ه این مع
ا`سانTای د5گر ُمبتال `شوند. برای اجرای این   تا �اcسab در این زمینه dمک کنند  – خودشان را مQ/ض احساس کنند 

 نّ�ت، چندین قاعدە و قانون وجود دارد: 
 

 م �ا ا`سانهای د5گر در تماسd |<ا5ط فع| �ا5د خ z� اش>م ُمستق>م همه ما �دون اس�ثنا در تحت� . 
dا  همه ما همان کسا�� هس�ند که a@کن>م.  ر د ُمش � 

�
 خانه �ا آنها در ز/ر 5ک سقف زند�

 
   م آنهم �ه اندازە ای که بتوان درازی تختخوابتان را/ ون از خانه �اcسab از ا`سانهای د5گر فاصله �گ@? در ب@?

� شما و د5گر ا`سانها قرار داد 5ا اینکه   ،خودتان را �ه اطراف دراز کن>د و کش �ده>د چنانچه هر دو دست    ،ماب�?
   . نتوان>د د5گران را لمس کن>د 
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  وها، ترامواها a@م است مثل ات�0وسها، مd |<شوند و جا خ �ی از ا`سانها جمع  در م�انها�� که کث@?
� 5ا مغازە های کوچک، برای ورود �ه چن کوچک از هفت   م�انها�� �س>اری از بزرگساالن و �ّچه های  �?

 � �  سال �ه �اال �اcسab ماسک �ه دهان خودشان بزنند. �ه هم�? نها مثل زنان و مردان  آ علّت ن@?
 �یند و حق>قت ای�ست که آنها واقعا س�0ر قهرمان هس�ند�؛ چونکه آنها  آس�0رقهرمان �ه نظر 

ی ُمبتال و مQ/ض شوند. ضمنا زدن ماسک �ه دهان a@مd کنند تا ا`سانهای �اثqات  آش�ارا ، هم>اری 
 و قصد دارند که از ا`سانهای د5گر، مراقqت و مواظqت کنند.   هم�سته شدە اند   � کند که همه ا`سانها 

 
 ه آدم

Y
� را محافظت کند.  بندهای ماسک دهان را بر روی گوشها و ُ¡شت dلbبندند تا دهان و بی �آدم �ه این  

فقط   متا اندازە ای ُمضحک �ه نظر � رسد. �ه ماسک دهان ُمجاز/ براcش وس>له احساس � کند که نفس کش>دن
  � aموقع �س�-  � aخورد و جا�جا شود. بنابر این از 5اد  آن و برداش�� � از صورت دست بزن>م 5ا چنانچه از صورتمان ل@?

� س�ب است که �ّچه های از هفت سال � /د که: این dار �ه مقداری تمQ/ن کردن وا�سته است� �ه هم�? ه �اال هنوز  ن@¤
ن� توانند از ¡س ماسک زدن �ه دهان �ه خو�¤ برآیند. ول>کن �اcسab آزماcش و تمQ/ن کنند تا بتوانند هر وقت که  

 دوست داش�ند، ماسک دهان را �ه صورت خود بزنند. 

 

, ماسک وص�ه ها*( ت  دهان  زدن �ه  برای مشمول.-

  از/گونه �ه زدن ماسک دها� abرا �ه وجود لطفا فرزندانتان را �ا حال �ن ترغ>ب کن>د و �دون تمQ/نهای الزم، موقعّیتها�
dا تج�Q>ا�a را گردآوری کن>د  که چگونه � توان ماسک   a@ن>اور/د که �خواه>د �گ0/>د: «تا §� پ�ش ب>اد». س¥ کن>د ُمش

ه سوای روال  شوار است که دست �ه صورت نزن>م 5ا اینکه ماسک را دستما© نکن>م و چگونو چقدر دُ  �ستدهان را 
 معمول، نفس �کش>م و صحqت �کن>م و احساس �کن>م و ا© آخر. 

 
 ن «دست زدن/Qاست که تم a@ش  -بهcا آزماd a@ُمش abممن0ع» �ه ماسک دهان را �دون هیچ عجله و فشار سفت و سخ

� خورد 5ا جا�جا � شود، چگونه دو�ارە آن را   � شان ده>د وقab که ماسک دهان، ل@? ُمرتب � جاcش � گذار/د  کن>د.̀ 
�    و چنانچه فرزندتان، عدم دست زدن بیهودە �ه ماسک را صحیح و درست اجرا کرد، او را 2ش0/ق و ستاcش کن>د.  چن�?

اە �گ0/>د و �دون هیچ دل>| �ا ت�ال>ف غ@? عادی   رفتاری، خ>| dمک � کند و �ا هدف@a است از اینکه دعوا و �د و ب@?
، dار را سخت ت �شما � توان>د ماسکهای رن®ارنگ و حا� آمادە ای را تهّ>ه کن>د 5ا اینکه ماسکهای ¬ارچه    ر کن>د. و اضا»

برای مثال:  �ا ال¯وهای    -ای سف>د رنگ تهّ>ه کن>د و خودتان آنها را �ا چسqاندن تکه ¬ارچه های مختلف رن®ارنگ کن>د
»  س�0ر قهرمان مرد و  زن -ل شن«�ه ح>ث �خ"z از  که �ا  ژا±ت محب0°شان ُمتناسب �اشد 5ا اینکه   محبوب �ّچه ها 

س¥ کن>د خالقّ>ت داشته �اش>د: آ5ا تمام اعضای خانوادە، ماسکهاcشان 5کدس�ند 5ا ش³>ه همد5گر �   �ه نظر آ5د. 
�  -�اشند؟ آ5ا ماسکها را آµاهانه، جورواجور تهّ>ه کردە ا5د؟ آ5ا  ماسک زدن، مشمول حیوان  � عروس¶ محبوب ن@?

ق «خانوادە     خرس عس| (ِتدی)؟شود؟    زنان و مردان س�0ر قهرمان» وجود دارد؟  -عروسک خانوم؟ آ5ا در خانه، ب@?
 

  از 5ک سال سن دارند و  مُ �ّچ a@مd که �" دا ه ها�
ّ
نqا5د ماسک �ه دها`شان زد. چنانچه احساس �   رند،ش�الت تنف

� �اcسab ماسک بزنند،  بنابر این ب«ندcش>د که چه جا5گº/�یها�� برای �ّچه های  کن>د که �ّچه های کوچولو موچولو ن@?
� برای   � دخ@a �چه ها و آقا¡¼ها�� که س�0ر قهرمان �ه حساب � آیند. همچن�?bکوچولو موچولو  موجود است؛ 5ع

ه ها�� که �ه دال5ل د5گر در وضعّیab ن�س�ند که بتوانند ماسک �ه دهان خودشان بزنند. برای مثال � توان از  �ّچ 
 را اینکه  برچسبهای «زن و مرد س�0ر قهرمان» 5ا 

�
ق خانواد� �ا اتو کش>دن بر آن برای dاردسab ُدُرست کردن، مرتب   ب@?

ی را که �ه  � م کرد؛ طوری که هر چ@?
Y

ق دارد  و ُمنظ
Y
  . ، بتوان د5د و احساس کرد آن، تعل

 
 ی کرد،  رای  ب نگذار/د تا زما�� که ماسک �ه دهان دارند،  �دون  اینکه بتوان از خطر مجروح و زخ� شدن �ّچه ها پ�شگ@?

 مراقqت و مواظqت شما، دست �ه dاری بزنند. 
   ت و  نگهداری ماسک دهان، توص>ه شدە اند برایqُمراق � ی را که �ه منظور امور بهداشab و نظافت و همچن�? تداب@?

¬ا5دار متما5ل �اش>د: کجا �اcسab ماسکهای  وە های عادت شدە �ّچه هایتان توضیح ده>د و هموارە �ه اسلوب شی
   دهان را نگTداری کرد، چه هن®ا� �ا5د آنTا را تع0/ض کرد؟
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 و جّدی بودن حرفایتان �� شو§ خاذ کن>د: خ>| خوب و مف>د است که �ّچه ها  کوشش کن>د که ب�?
ّ
، لحن ُدُرست را ات

  >امدهای خوب دارد. تمام مراتب اجرای ماسک زدن پ �فهمند که زدن ماسک �ه دهان برای تمام ا`سانها، ُمهم است و 
�اcسab همزمان �ا تفQ/ــــح و احساس خوشایندی همراە و هم¾ا �اشد. هر چقدر ا`سان �ا ماسک خودش،   �ه دهان

� معنای   � زدن ماسک براcش ُمثqت تر خواهد بود. هر چقدر ن@? پیوندی خودمو�� تر داشته �اشد �ه همان اندازە ن@?
� احتمال اینکه ماسک را مرتب �ه دها`ش بزند، ب�ش@a است.    ُمثqت آن موثرتر  ان ن@? �  �اشد �ه همان م@?

 

Graphiknachweis: Designed by 1, 2 Eucalyp from Flaticon 

 

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

Online verfügbar unter www.aetas-kinderstiftung.de, Stand: 22.04.2020. 
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