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 للأوصياء 19-اندالع فاش ية كوفيدو كوروان معلومات عن الفريوس 

 
 .19-كوفيد كام تعلمون مجيًعا، حنن حناول تقليل انتشار

 

 مراكز رعاية الطفل

 

 املدارس المتهيدية مفتوحة اكملعتاد. وفقًا لتوصيات واكةل الصحة العامة السويدية، تظل

جازة وادلية أأو الباحثني عن معل ودلهيم الفرصة  ومع ذكل، ابلنس بة للأوصياء اذلين مه يف ا 

هذا لأنه يف الوضع احلايل، فا ن غالبية  للبقاء يف املزنل مع أأطفاهلم، نويص بأأن يفعلوا ذكل.

جازة حىت نمتكن من تقليل خماطر انتقال هذه التوصية صاحلة  العدوى احملمتةل. املوظفني يف ا 

 أأبريل( أأو حىت ا شعار أ خر. 19حىت عيد الفصح )

 

من أأجل تقليل خطر العدوى، جيب عىل الأطفال واملوظفني الانتباه ا ىل أأعراض مثل امحلى 

ذا اكن دلهيم مثل هذه الأعراض. ينطبق هذا  والسعال وصعوبة التنفس ، والبقاء يف املزنل ا 

الأعراض الأكرث اعتدااًل مثل الهتاب احللق والهتاب خماطية الأنف ابال ضافة ا ىل أأيًضا عىل 

جيب عىل الأطفال واملوظفني، مثل أأي خشص أ خر يف اجملمتع،  أ الم العضالت واملفاصل.

يشعرون ابملرض وجيب أأن يكونوا خاليني من الأعراض ملدة يومني البقاء يف املزنل طاملا أأهنم 

 .الروضة/ضانةاحلالعودة ا ىل قبل أأن يمتكنوا من 

 

 .مغلقة حىت ا شعار أ خر( Öppna förskolanأأوبنا ) الروضة/تبقى احلضانة

 

 املدارس

 

 يف املدارسكوروان نصيحة للحد من الانتشار احملمتل للعدوى بفريوس 

من أأجل تقليل خطر اال صابة ابلعدوى، جيب عىل الطالب واملوظفني الانتباه ا ىل أأعراض 

ذا اكن دلهيم مثل هذه الأعراض.مثل امحلى   والسعال وصعوبة التنفس، والبقاء يف املزنل ا 

ينطبق هذا أأيًضا عىل الأعراض الأكرث اعتدااًل مثل الهتاب احللق والهتاب خماطية الأنف 
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جيب عىل الطالب واملوظفني، مثل أأي خشص أ خر  ابال ضافة ا ىل أ الم العضالت واملفاصل.

املزنل طاملا أأهنم يشعرون ابملرض وجيب أأن يكونوا خاليني من الأعراض يف اجملمتع، البقاء يف 

 ملدة يومني قبل أأن يمتكنوا من العودة ا ىل املدرسة.

 

 جيب أأن يذهب الأطفال الأحصاء ا ىل املدرسة

لزاميًا  معظم الطالب امللتحقني ابملدارس الابتدائية أأو ما يعادلها من املدارس يتلقون تعلميًا ا 

يف الوقت احلارض ، تعتقد واكةل الصحة العامة أأنه  توقع مهنم اذلهاب ا ىل املدرسة.وابلتايل ي  

من منظور امحلاية من العدوى ، ال يوجد سبب لبقاء الطالب الأحصاء يف املزنل من 

 املدرسة.

 

 التعلمي عن بعد

ذا اكن دلينا العديد من الطالب واملوظفني  غالق مدارس نا أأو ا  ذا أأصبح من الرضوري ا  ا 

 .املصابني ابلأنفلونزا املومسية ، فنحن عىل اس تعداد ودلينا خطط ال جراء التعلمي عن بعد

ذلكل من املهم أأن يأأخذ الطالب أأهجزة المكبيوتر اخلاصة هبم واملعدات/الكتب ذات الصةل 

 لك يوم.

 

 ا ذا مرض أأحد الطالب خالل اليوم ادلرايس

ذا مرض  عليه/علهیا اذلهاب ا ىل املزنل يف أأقرب أأحد الطالب خالل اليوم ادلرايس، فيجب ا 

ذا اكن من املمكن  ويقررون ما ةوقت ممكن. مث يتصل املوظفون بأأوصياء الطالب/الطالب ا 

 الانتظار يف غرفة منفصةل حىت وصول الأوصياء.أأو  مبفردها/لها العودة ا ىل املزنل مبفرده/هل

 

 يف املدرسة الثانويةالصف الثالث و الطالب  الصف التاسعالأولوية مع الطالب 

عطاء الطالب يف الس نة الأخرية من املدرسة الابتدائية، اذلين جيب أأن يكون دلهيم  يمت ا 

 درجة هنائية للتقدم ا ىل التعلمي الثانوي، والطالب يف الصف الثالث الثانوي ال كامل تعلميهم.

 م وتعويضها.يتحمل املوهجون لهؤالء الطالب مسؤولية خاصة ملتابعة أأي جفوات يف تعلميه

 

لغاء الزايرات اخلارجية والزايرات ادلراس ية  يمت ا 

لغاء الزايرات اخلارجية والزايرات ادلراس ية للحد من خماطر انتقال  يف الأسابيع املقبةل، يمت ا 

( للصف الثامن ا ىل وقت الحق يف الفصل PRAOالعدوى. مت تأأجيل برانمج خربة العمل )
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يمت تأأجيل تقياميت الأداء أأو تنفيذها عن بعد، عرب  تايل.ادلرايس أأو ا ىل العام ادلرايس ال 

 الهاتف/ساكيب.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 احلد من قلق الأطفال حول الفريوس كوروان

التقارير اال عالمية املكثفة  يشعر الكثريون ابلقلق حالًيا بشأأن انتشار الفريوس كوروان.

واملناقشات حول الفريوس حول موائد العشاء ويف ساحات املدارس ميكن أأن تثري املشاعر 

انظر الرابط أأدانه حول ما جيب عليك مراعاته عند التحدث ا ىل  والأفاكر دلى الأطفال.

وعدم نقل اليشء الأكرث أأمهية هو الاس امتع ا ىل الأطفال  الأطفال حول فريوس كوروان.

لهیم.  مهومك ا 

 

 !دعنا نساعد بعضنا البعض ال ن

مابودا  ويف معلياتنا يف ( Emmaboda kommun)نواجه حتدايت كبرية يف بدلية ا 

من املهم ال ن أأن نساعد بعضنا البعض وأأن نبذل  واملدارس. الأطفال رايض/حضاانت

 قصارى هجدان لأطفالنا وطالبنا.

 

 Lennart O Werner لنارت او وارنر/

 مدير الرتبية والتعلمي

--------------------------------- 

 روابط ملزيد من املعلومات:

مابودا )  Emmaboda kommun )/https://www.emmaboda.seبدلية ا 

 كوروانكيف جيب أأن تتحدث مع الأطفال عن الفريوس 
Bris )حقوق الأطفال يف اجملمتع(: 

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/ 

 وواكةل الصحة العامة السويدية معلومات من الواكةل الوطنية السويدية للتعلمي
 www.skolverket.seالواكةل الوطنية للتعلمي: 

 واكةل الصحة العامة:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-

skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 

https://www.emmaboda.se/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/
http://www.skolverket.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

