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 Covid-19بخاطر وایروس کرونا و یا  سرپرست اطفالمعلومات برای 

 

 را در حد کمتر کنم. Covid-19درحال که ما هم در جریان استم، ما تالش میکنم که شیوع 

 مراقبت از طفل

 توصیه های مقامات صحت عامه بطور معمول باز میمانند.کودکستان ها با تعقیب نمودن 

سرپرستان اطفال که در رخصتی والدینی یا هم دنبال کار هستند و دارای توانایی ماندن در خانه با اطفال خود هستند، هنوز هم ما توصیه میکنم اگر 

وع سرایت مرض را کمتر کنم. توصیه ها تا رخصتی های عید باید چنین کند. بخاطر این که ما غیرحاضر های زیادی دارم و تا خطر هرگونه شی

 آپریل( یا هم تا اعالن دیگری صورت میگیرد.  19ایستر )

م برای کم نمودن خطرات شیوع مرض، اطفال و اشخاص باید متوجه اعالیم مانند تب، سرفه و یا مشکل تنفسی داشته باشد و با داشتن چنین اعالی

رای داشتن اعالیم وسطی مانند گلون دردی، ریزش بینی و درد های اعضالت و درد مفاصل هم توصیه میگردد. اطفال و باید در خانه بماند. این ب

باید اشخاص هم مانند هر شخص در جامعه، باید در خانه بماند تا زمان که احساس مریضی میکند و قبل از این که دوباره به کودکستان برود آنها 

 .شده باشد دو روز قبل ضیعاری از همه اعالیمی مری

 کودکستان های باز تا زمانی اطالع ثانوی بسته خواهد ماند. 

 تعلیم

 توصیه ها برای کم نمودن خطر شیوع مرض کرونا در مکاتب

اعالیم  برای کم نمودن خطرات شیوع مرض، اطفال و اشخاص باید متوجه اعالیم مانند تب، سرفه و یا مشکل تنفسی داشته باشد و با داشتن چنین

و  باید در خانه بماند. این برای داشتن اعالیم وسطی مانند گلون دردی، ریزش بینی و درد های اعضالت و درد مفاصل هم توصیه میگردد. اطفال

باید  اشخاص هم مانند هر شخص در جامعه، باید در خانه بماند تا زمان که احساس مریضی میکند و قبل از این که دوباره به مکتب برود آنها

 عاری از همه اعالیمی مریضی دو روز قبل شده باشد.

 اطفال صحتمئد باید به مکتب برود 

. در باشد مکتب در که رود می انتظار بنابرایناکثر شاگردان که در ابتدایی و یا انواع مشابه مکاتب میروند، وظیفه شان است که به کتب بروند و 

 . خانه از مکتب دور بماندشاگردان صحتمند در  کنترول مرض هیچ دلیل برای حالی حاضر مقامات صحت عامه فکر میکند که

دور راه از آموزش  

کش اگر چنین واقع شده که مکاتب ما بسته گردد، یا اکثریت شاگرد ها یا کارمندان از آنفلونزا فصلی مریض گردید، در این صورت ما همرای پیش

همین ترتیب این بسیار مهم است که شاگردان کمپیوترها و وسایل مورد نیاز/مواد چاپی هر روز  نمودن پالن آموزش از راه دور خواهد بودم. به

 خود را به خانه ببرند. 

 اگر شاگردی در جریان روز مکتب مریض گردد

تماس خواهد گرفت اگر شاگردی در جریان روز مکتب مریض گردد، باید به زودترین فرصت به خانه برود. کارمندان به موقع با اعقارب شاگرد 

 تشخیص خواهد نمود که شاگر خودش میتواند خانه برود، یا اینکه باید در اطاق جدا تا زمان رسیدن سرپرست شان منتظر بماند. و 

 [سالمندان. بطور مثال] 3 صنف لیسه و 9 های صنف در شاگردان  بندی اولویت

 سال درشاگردان که  و داخل گرددبتواند در لیسه  که  خود هستند تا خالصی سند تحصیلی مقطع آنهای که در و مکتب ابتدایی آخر صنفشاگردان 

 دستورالعمل بتواند تا دارند پیگیری برای ای ویژه وظیفه شاگردان این مربیان. گیرند می قرار آموزش دریافت برای اولویت در تحصیلی سال آخر

 .دهید انجام دوباره است رفته دست از که را هایی

 

 سفر های داخلی و آموزشی کنسل گردیده.
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در  8برای صنف کارخانگی کار عملی مرض کنسل گردیده است. شیوع در جریان هفته آینده، سفر های داخلی و آموزشی برای کم کردن خطر 

 .شوند می انجام اسکایپ /تلفونی /دور راه از توسعه محاوره هم منتقل گردیده یا هممهلت دیرتر منتقل گردیده، یا هم به سال تحصیلی آینده. 

 

 کم نمودن تشویش طفل در مورد وایروس کرونا

در شرایط کنونی اکثریت در پیشرفت وایروس کرونا نارحت هستند. گزارش های تند مطبوعات، بحث های در سر میز نان خوری شبانه و در 

احساسات و افکار اطفال مغشوش نمایند. لینک ذیل را بیبند و بیاموزند که در مورد کرونا چی باید گفت زمانی که همرای  میتواند محوطه مکتب

 اطفال صحبت میکنند. مهمترین چیز این است که به طفل گوش دهید و تشویش خود را به طفل منتقل نه کنند. 

 

 حالی ما باید کمک رسانی کنم!

در تجارت، در کودکستان و مکتب ها با چالش های بزرگ روبرو شدیم. حالی وخت اش است که ما با همدیگر کمک تا حدی  امبوداما در شهر 

 امکان برای اطفال و شاگرهای خود وضعیت را بهتر سازیم.  

 رنریو او نارتیل

 ریس مکتب

 

 میباشد برای معلومات بیشتر ذیل لینک ها
  /https://www.emmaboda.se شهر امبودا 

 زمانی که با اطفال خود در مورد وایروس کرونا صحبت میکند چنین باید صحبت نمایند

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

 معلومات از اداری ملی سویدن برای تعلیم و تربیه و مقامات صحت عامه اداری ملی سویدن برای تعلیم تربیه:
 www.skolverket.se  

 مقامات صحت عامه

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-

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