
1

توصیه های بهداش�ت برای 
والدین و مراقبان

ز 2021  تابستان و پای�ی



©RCPCH 2020 Registered charity in England and Wales (1057744) and in Scotland (SCO38299)

توصیه هایی برای والدین/سرپرستان در دوران شیوع کروناویروس
بیمار شدن کودکان در دوران شیوع کروناویروس ممکن است شما را سردرگم کند. به یاد داشته باشید که خدمات مراقبت ایمن 

NHS همچنان برقرار است.

مطب پزشکان و بیمارستان ها اقداماتی را برای کاهش احتمال انتقال آلودگی انجام داده اند. فقط یکی از والدین/سرپرستان 

می تواند همراه با کودک در بخش A&E حاضر شود. از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید، در مکان های سرپوشیده ماسک 

بپوشید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. توجه: در صورت بیمار شدن فرزندتان، از مراکز معتبر مشاوره بگیرید و برای درمان 

اقدام کنید.

در ادامه توصیه هایی کاربردی در این زمینه ارائه می شود:

اگر فرزندتان دچار هریک از نشانه های زیر شود:

•  رنگ پریدگی یا تغییر رنگ )لکه دار شدن( پوست همراه با حس سردی غیرعادی.

•  تنگی نفس شدید - بروز وقفه طوالنی در روند تنفس، تنفس نامنظم، کبود شدن یا نداشتن نفس 
کافی برای صحبت کردن/ غذا خوردن/ مصرف نوشیدنی.

•  حمله عصبی/ تشنج )مگر این که سابقه داشته باشد(.

•  اضطراب شدید )گریه بلندمدت با وجود تالش شما برای ایجاد آرامش(، سردرگمی، خواب آلودگی 
مستمر و دشواری بیدار شدن یا نشان ندادن واکنش حتی در حالت بیداری.

•  بثورات پوستی که مثاًل با ایجاد فشار مالیم روی پوست نیز برطرف نشود.

•  در مورد کودکان زیر 3 ماه، دمای بدن حداقل F / 38°C°100.4 )مگر این که طب در 48 ساعت نخست 
پس از واکسیناسیون بروز کند و نشانه های هشدار قرمز یا نارنجی دیده نشود(.

• درد بیضه، به ویژه در پسران نوجوان.

• آسیب زدن کودک به خودش، به طوری که به رسیدگی پزشکی نیاز داشته باشد.

• اگر ناخوشی شدید کودک تان شما را ترسانده است.

اگر فرزندتان دچار هریک از نشانه های زیر شود:

•  دشوار شدن تنفس، شامل: فرو رفتن عضالت زیر دنده های زیرین، ناحیه گردن یا بین دنده ها.

•  بروز نشانه های کم آبی )گود افتادن چشمها، خواب آلودگی یا دفع نشدن ادرار به مدت حداقل 12 
ساعت(.

•  بروز نشانه های خواب آلودگی یا زودرنجی شدید )آرام نشدن با اسباب بازی، تلویزیون، غذا یا تسلی 
دیگران( - به ویژه با وجود پایین آمدن دمای بدن.

•  لرزش یا درد شدید عضالت، بدون دلیل آشکار.

.102.2°F / 39°C در مورد کودکان 3 تا 6 ماهه، دمای بدن حداقل  •

• در مورد اطفال و کودکان، دمای بدن حداقل C°38 به مدت بیش از 5 روز

• ناخوشی مستمر.

• درد شکم مستمر یا تشدیدشونده.

• وجود خون در ادرار یا مدفوع.

• تشنگی مفرط و تکرر ادرار.

• آسیب دیدن دستها یا پاها که منجر به کاهش تحرک یا درد مستمر شود.

• مصدومیت سر که منجر به گریه مداوم یا خواب آلودگی شود.

• در حال تشدید شدن است یا شما را نگران کرده است.

اگر فرزندتان هیچ یک از نشانه های قرمز یا نارنجی پیش گفته را ندارد، از او در 

منزل مراقبت کنید ولی مراقب بروز نشانه های جدید باشید:

•  اگر فرزندتان به نشانه های احتمالی کووید-19 )تب، سرفه بی سابقه مستمر یا از دست رفتن حس 

چشایی/بویایی( دچار شود، باید از طریق مراجعه به وب سایت آزمایش NHS یا تماس با 119، برای 

او نوبت آزمایش بگیرید.

•  شما و همه افراد عضو حلقه حمایتی شما، باید تا زمان اعالم شدن نتیجه آزمایش فرزندتان در منزل 

بمانید.

•  اگر فرزندتان دچار سوختگی شود، باید به /https://safetea.org.uk/first-aid مراجعه کنید. مشاوره 

کمک های اولیه و اطالعات مربوط به زمان مراجعه به مراکز درمانی در این نشانی ارائه شده است.

•  اگر نگران هستید و فرزندتان سابقه مراجعه به خدمات سالمت کودکان یا نوجوانان )CAMHS( را دارد، با آنها تماس بگیرید.

•  اگر فرزندتان به خدمات یا مشاوره سالمت روان نیاز دارد، برای آگاه شدن از نشانی مراکز محلی به https://www.nhs.uk/service-search/mental-health مراجعه 

کنید. خط راهنمای اضطراری 7/24 نیز در دسترس شماست. البته می توانید واژه SHOUT را با پیامک به شماره 85258 بفرستید

 •  در صورت روبرو شدن با نشانه های خودزنی در فرزندتان، با بخش پشتیبانی آنالین 7/24 سالمت روان NHS )به نشانی 

/www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health( یا پزشک عمومی خود تماس بگیرید.

•  اگر نگران مشکل/اختالل تغذیه هستید، با BEAT )به نشانی https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services( یا پزشک عمومی خود تماس بگیرید.

 MindEd for Families و Every Mind Matters )https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters( توصیه های کاربردی نیز در  • 

)/https://www.mindedforfamilies.org.uk( ارائه شده است.

شما به کمک فوری نیاز 

دارید:

به نزدیک ترین بخش A&E مراجعه 

کنید یا با 999 تماس بگیرید

بالفاصله با پزشک عمومی 

خود تماس بگیرید و برای 

معاینه در همان روز نوبت 

بگیرید یا با NHS 111 به 

شماره 111 تماس بگیرید.

در دوران شیوع کرونا و در 

روزهای اوج آلودگی، دسترسی به 

متخصصان سالمت ممکن است 

دشوار باشد. اگر نشانه ها پس از 4 

ساعت برطرف نشود و شما نتوانید 

با کارکنان مطب پزشک عمومی 

خود یا با NHS 111 تماس بگیرید، 

 A&E باید فرزندتان را به نزدیک ترین

برسانید.

به مراقبت از فرزندتان در 

منزل ادامه دهید.

اگر همچنان نگران فرزندتان 

هستید، با NHS 111 تماس 

بگیرید. به nhs.uk.111 مراجعه 

کنید یا با 111 تماس بگیرید.

قرمز

نارنجی

سبز

سالمت 
روان

ایط نگران کننده ای را ایجاد کرده است و  ی ویروس کرونا )کووید-19( برای همه ما �ش همه گ�ی
اطالع از زمان و نحوه استفاده ایمن از خدمات بهداشت محیل برای والدین و خانواده ها سخت 

تر شده است. 

این کتابچه توضیح یم دهد که اگر نگران سالمت جسیم و روا�ن کودک خود هستید، از کجا و 
ن شوید  چه زما�ن مشاوره و کمک دریافت کنید. این کتابچه قصد دارد به شما کمک کند تا مطم�ئ

که کودک شما در زمان و مکان مناسب هر گونه مراقبت و پشتیبا�ن مورد نیاز را دریافت یم 
کند. 

ن  ، ما معمواًل شاهد افزایش عفونت های تنفیس در کودکان هستیم. این عفونت ها در ب�ی ن در پای�ی
کودکان بسیار شایع هستند و در اک�ث مواقع یم توانید با پشتیبا�ن داروساز محل خود و بدون 

مراجعه به پزشک، به طور ایمن از کودک خود در خانه مراقبت کنید. در داخل این کتابچه یک 
راهنمای مفید از Royal College of Paediatrics and Child Health وجود دارد که 
توضیح یم دهد چه عالئیم را باید در کودکان برریس کنید و اگر کودک شما ناخوش بود، چه 

زما�ن باید به دنبال کمک باشید.  

 RSV از اواخر تابستان امسال، ممکن است درباره یک عفونت ویرویس به نام برونشیولیت یا
ی بشنوید. این یک بیماری ویرویس بسیار شایع در کودکان است که در اک�ث سال ها  اخبار بیش�ت
شیوع پیدا یم کند. اک�ث موارد برونشیولیت جدی نیستند، و ما اطالعا�ت را درباره عالئم و درمان 

آن، و زمان درخواست کمک از یک متخصص مراقبت بهداش�ت ذکر کرده ایم.  

ًا شاهد افزایش تعداد کودکان و جوانا�ن بوده ایم که به خاطر سالمت روان خود در طول  اخ�ی
ی از NHS درخواست کمک کرده اند. در صفحات شش و هشت یم توانید اطالعا�ت را  همه گ�ی
درباره خدمات پشتیبا�ن و مشاوره سالمت روان محیل برای کودکان، جوانان و خانواده های آنها 

- از جمله جاییکه یم توانند از آنجا کمک فوری دریافت کنند - بیابید. 
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عالئم برونشیولیت
 معمویل است، مانند آبریزش بی�ن و رسفه. سایر عالئم 

گ
عالئم اولیه برونشیولیت شبیه به عالئم رسماخورد�
معمواًل ظرف چند روز بعد ظاهر یم شوند، از قبیل:

دمای کیم باال )تب(  •
رسفه خشک و مداوم  •
مشکل در غذا خوردن  •

تنفس رسیــــع یا پر رس و صدا )خس خس کردن(.   •

درمان برونشیولیت
ن بردن ویروس عامل برونشیولیت وجود ندارد، اما این بیماری معمواًل ظرف 2 هفته  هیچ دارو�ی برای از ب�ی

بدون نیاز به درمان برطرف یم شود.

 از آنها مراقبت یم کنید.
گ

از اک�ث کودکان یم توان در خانه مراقبت کرد همانطور که هنگام رسماخورد�

ن شوید که کودک شما به اندازه کا�ن مایعات مرصف یم کند. اگر تب  ی از کم آ�ب بدن، مطم�ئ برای جلوگ�ی
ن بیاید. همیشه  نوزاد شما را اذیت یم کند، یم توانید به او پاراستامول یا ایبوپروفن بدهید تا دمای بدنش پای�ی

به برچسب توجه کنید. 

زمان دریافت کمک پزشیک
 NHS 111 اک�ث موارد برونشیولیت جدی نیستند، اما در موارد زیر به پزشک عمویم خود مراجعه کنید یا با

ید: تماس بگ�ی
اگر نگران کودک خود هستید  •

•  اگر کودک شما در طول 2 یا 3 وعده غذا�ی آخر کم�ت از نییم از مقدار غذای معمول خود را خورده 
باشد، یا به مدت حداقل 12 ساعت پوشک او خشک باشد

دمای بدن کودک شما به طور مداوم 38 درجه سان�ت گراد به باال باشد  •
کودک شما بسیار خسته یا ناآرام به نظر برسد.   •

ید: در موارد زیر برای دریافت آمبوالنس با 999 تماس بگ�ی
نوزاد شما در تنفس دچار مشکل باشد  •
زبان یا لب های نوزاد شما کبود شود  •

در تنفس نوزاد شما مکث های طوال�ن وجود داشته باشد.   •

ی از برونشیولیت پیشگ�ی
ی از برونشیولیت بسیار سخت است، اما مراحیل وجود دارند که یم توانید برای کاهش خطر ابتالی  پیشگ�ی

ی از شیوع ویروس کمک کنید. کودکتان آنها را انجام دهید و به پیشگ�ی

شما باید:
دست هایتان و دست های کودک خود را به طور مرتب بشویید  •

اسباب بازی ها و سطوح را به طور مرتب بشویید یا پاک کنید  •
کودکان مبتال را در خانه نگه دارید تا زمانیکه عالئم آنها بهبود یابد  •

 یا آنفوالنزا دور نگه دارید
گ

نوزادان تازه متولد شده را از افراد مبتال به رسماخورد�  •
•  از سیگار کشیدن در اطراف کودک خود خودداری کنید، و اجازه ندهید که دیگران در اطراف آنها 

سیگار بکشند. 

111

nhs.uk/conditions/bronchiolitis :مراجعه کنید NHS برای کسب اطالعات بیش�ت به وبسایت

برونشیولیت در نوزادان و 
خردساالن 

برونشیولیت یک عفونت شایع دستگاه تنفیس تحتا�ز است که روی نوزادان و خردساالن 
زیر 2 سال تاث�ی یم گذارد. اک�ث موارد خفیف هستند و ظرف 2 تا 3 هفته بدون نیاز به 

درمان برطرف یم شوند، اما بر�ز کودکان عالئم شدیدتری دارند و به درمان در بیمارستان 
نیاز پیدا یم کنند.

عامل برونشیولیت یک ویروس معروف به ویروس سینسیتیال تنفیس )RSV( است، که 
از طریق قطرات ریز مایع در رسفه یا عسطه فرد مبتال منتقل یم شود.
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سایر پشتیبا�ز ها از جمله وبسایت ها�ی برای کودکان و جوانان
ی نیاز دارد، یم تواند ییک  اگر یک کودک یا جوان درباره سالمت روان یا مشکالت خود به اطالعات یا توصیه های بیش�ت

از وبسایت ها یا سازمان های زیر را امتحان کند:

Kooth – به جوانان 11-25 سال در رسارس لندن 
پشتیبا�ن عاط�ن و سالمت روان رایگان، ایمن، ناشناس و 

آنالین ارائه یم دهد.

 به عنوان یک خدمات آنالین، هفت روز هفته، 
س است.  365 روز سال و 24 ساعت شبانه روز در دس�ت

تیم Kooth هر روز هفته از ظهر تا ساعت 10 شب و در 
روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 6 عرص تا 10 شب در 
س است )در روزهای تعطیل پوشش خدمات کاهش   دس�ت

یم یابد(. 

www.kooth.com 

Shout 85258 – در انگلستان برای هر فردی که با 
مشکل مواجه است، در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز 

هفته پشتیبا�ن پیامیک رایگان و محرمانه ارائه یم دهد. آنها یم 
، اضطراب، 

گ
، افرسد� توانند در مسائیل مانند افکار خودک�ش

حمالت هراس، سوء استفاده، خودآزاری، مشکل در روابط 
و آزار و اذیت به افراد کمک کنند. برای صحبت کردن با 

یک داوطلب آموزش دیده که به شما گوش یم دهد و برای 
ن "Shout" را به  رفع مشکالت با شما همکاری یم کند، م�ت

شماره 85258 ارسال کنید. 

www.giveusashout.org 

Papyrus – به جوانا�ن که به خودک�ش فکر یم کنند، 
و هر فردی که نگران یک جوان است، پشتیبا�ن و مشاوره 

محرمانه ارائه یم دهد:
ید -  •  به طور رایگان با 41 41 068 0800 تماس بگ�ی

هر روز، ساعت 9 صبح تا 12 شب )نیمه شب(
ن یم توانید به  039967 07860 پیامک  •  همچن�ی

ارسال کنید )ممکن است هزینه اعمال شود(
 •  یم توانید به pat@papyrus-uk.org ایمیل 

ارسال کنید

www.papyrus-uk.org 

Childline – برای هر کود� که مشکل دارد، یک خط 
تلفن راهنمای محرمانه ارائه یم دهد. به فرد آرامش خاطر 

یم دهد، توصیه ها�ی را ارائه کرده و از او محافظت یم کند. 
شما یم توانید:

•  از ساعت 9 صبح تا 3:30 بعد از ظهر، به طور 
ید رایگان با  08001111 تماس بگ�ی

•  از ساعت 9 صبح تا 10:30 شب، با یک مشاور 
گفتگوی آنالین داشته باشید
تابلوی پیام ها را برریس کنید.  •

 www.childline.org.uk 

The Mix – یک خط تلفن و خدمات آنالین رایگان و 
محرمانه را ارائه یم دهد که قصد دارد، رصف نظر از نوع 

ین کمک را به جوانان ارائه دهد. شما یم توانید: مشکل، به�ت
•  از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 شب )نیمه شب(، به 

ید طور رایگان با 4994 808 0808 تماس بگ�ی
یس داشته باشید به تابلوی گفتگو دس�ت  •

به The Mix ایمیل ارسال کنید  •

www.themix.org.uk 

Every Mind Matters  – به جوانان توصیه یم کند 
که چگونه مراقب سالمت روان و تندریس خود باشند و 

چگونه با مسائیل که برایشان اهمیت دارند، برخورد کنند.

www.nhs.uk/oneyou/every-mind-  
matters/youth-mental-health

پشتیبا�ز سالمت روان برای کودکان، جوانان و 
خانواده های آنها

پشتیبا�ز سالمت روان برای کودکان، جوانان و 
خانواده های آنها

ن   روزمره ما تاث�ی یم گذارد، این یک دوران چالش برانگ�ی
گ

ی ویروس کرونا )کووید-19( همواره روی زند� با توجه به اینکه همه گ�ی
برای بسیاری از کودکان و جوانان است. در حالیکه خطر ابتالی کودکان و جوانان به ویروس کرونا نسبت به بزرگساالن بسیار 
کم�ت است، ما شاهد افزایش تعداد کودکان و جوانا�ن هستیم که به خاطر سالمت روان خود از NHS درخواست کمک کرده 

اند.

ن شویم که کودکان، جوانان و خانواده های  کای مقام محیل خود و سایر سازمان های NHS همکاری یم کنیم تا مطم�ئ ما با رسش
 و ایسلینگتون - در طول این دوران نامشخص از مشاوره و پشتیبا�ن 

گ
آنها در شمال مرکزی لندن - بارنت، کمدن، اینفیلد، هرینیک

مورد نیاز خود برخوردار یم شوند.

از کجا کمک فوری دریافت کنید

خط پشتیبا�ز بحران سالمت روان 24/7
 یا 

گ
اگر شما یک کودک یا جوان زیر 18 سال دارای بحران هستید و در بارنت، کمدن، اینفیلد، هرینیک

 یم کنید، یا اگر والدین یا مراقب کودک یا جوان دارای بحران هستید، یم توانید با خط 
گ

ایسلینگتون زند�
س است به شماره    پشتیبا�ن بحران سالمت روان که 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دس�ت

ید. 0023 151 0800 تماس بگ�ی

)CAMHS خدمات سالمت روان کودکان و جوانان )یا
اگر کودک شما در حال حارصن تحت پشتیبا�ن خدمات سالمت روان کودکان و جوانان )CAMHS( است، 
ید. در خارج  یم توانید در ساعات اداری با هماهنگ کننده مراقبت خود یا شماره تلفن کاری تیم تماس بگ�ی

 با خط پشتیبا�ن بحران سالمت روان به شماره 0023 151 0800 
ً
از ساعات اداری و آخر هفته ها، لطفا

ید. تماس بگ�ی

)A&E( بخش حوادث و فوریت های پزشیک
 اگر یک کودک یا جوان به کمک پزشیک فوری نیاز دارد، به شدت بیمار است یا 

ین مرکز حوادث و فوریت های  ید یا او را به نزدیک�ت جان او در معرض خطر قرار دارد، با 999 تماس بگ�ی
ید.  پزشیک )A&E( ب�ب

NHS 111
اگر نیم دانید باید چه کار کنید، یم توانید به طور آنالین با NHS 111 مشورت کنید یا برای مشاوره با 

ید. 111 تماس بگ�ی
111
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توصیه ها�ی برای والدین و مراقبان
ی ویروس  راهنما�ی برای والدین و مراقبان در خصوص پشتیبا�ن از سالمت روان و تندرس�ت کودکان و جوانان در طول همه گ�ی

کرونا )کووید-19(.

  www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-
children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parents-
and-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-
wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak

پشتیبا�ز سالمت روان برای کودکان، جوانان و 
خانواده های آنها


