
19-آماده کردن جوانان برای آزمایش کووید
به منظور آموختن نحوه کمک به . است، موثر است19-، که عامل عفونت کوویدSARS-CoV-2در شناسایی زودهنگام ویروس 19-آزمایش کووید

.سال اطالعات زیر را بررسی کنید12تا 5کاهش ترس های رایج مشاهده شده در کودکان سنین 

1/12/2023

:، مراجعه کنید به19-لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص آزمایش کووید

coronavirus-sd.com/testing

.چرا به آن نیاز استاین آزمایش چیست و •

.در جریان این آزمایش چه اتفاقی خواهد افتاد•

.کارکنان انجام دهنده آزمایش ممکن است چه ظاهری داشته باشند•

⚬ورت به کودک بگویید که پزشکان یا پرستاران ممکن است ماسک یا محافظ ص

.بپوشند

(.مانند درمانگاه پزشکی یا مدرسه)محل انجام آزمایش•

(گفتگو کردن سبب جلوگیری از غافلگیری و تشریح این فرآیند می شود)گفتگو کنید

در خانه بمانید

راحتی

.آرام باشید و به کودک کمک کنید در موقعیت راحتی قرار بگیرد•

⚬تسکین برای سواب بینی، کودک را بغل کنید یا با حضور فیزیکی آرام و کلمات

.دهنده خود به او آرامش خاطر بدهید

.بدون حرکت نگه داشتن و تغییر مرکز توجه کودک را تمرین کنید•

الً یک کاری کنید که کودک چیز دیگری را برای تمرکز کردن روی آن انتخاب کند مث•

ان این استراتژی را قبل و در زم. ویدیو، موسیقی مورد عالقه یا اسباب بازی خاص

.انجام سواب بینی تمرین کنید تا فرآیند سریع و آسان انجام شود

توصیه می کند که تا مشخص شدن نتیجه ( CDC)مراکز کنترل و پیشگیری بیماری•

و از توصیه های یک ارائه دهنده ( قرنطینهیعنی )آزمایش از دیگران دوری کنید 

.مراقبت های بهداشتی یا یک متخصص سالمت عمومی پیروی کنید

:اگر نتیجه آزمایش کودک مثبت شد•

⚬توصیه های نظافت و ضدعفونی کردن ازCDC برای پیشگیری از گسترش

.پیروی کنید19-کووید

⚬ اتاق جداگانه یا نقطه در صورت امکان، کودک و مراقب اصلی او باید در یک

ک همچنین آن ها باید از ی. و به دور از دیگر اعضای خانواده بماننددیگر از خانه

.سرویس بهداشتی جداگانه نیز استفاده کنند

⚬نیدسعی کنید تعداد افراد بزرگسالی را که از کودک مراقبت می کنند محدود ک.

(کندمیایجادآزمایشبرایراامنیفضایراحتی)

(استموثر19-کوویدگسترشسرعتکاهشدرماندخانهدر)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftesting%2Findex.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Fquarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/easy-to-read/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fsteps-when-sick.html
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