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إن أولياء األمور بحاجة إلى أن يصبحوا أفضل في اتباع
التوصيات فيما يتعلق بطريقة تواصلهم مع الروضات
والمدارس
من المهم أن يتبع الجميع نصائح وتوصيات هيئة الصحة العامة إلى أكبر قدر ممكن من أجل التقليل من
خطر انتقال عدوى كوفيد  19-أو فيروس كورونا .هذا ينطبق بشكل خاص عند االتصال بالموظفين الذين
لديهم وظائف مهمة في المجتمع والذين نحن بأ ّمس الحاجة إليهم.
إننا نعاني من انتشار متزايد لعدوى كورونا في المجتمع وهذا يعني أنه من الضروري جدا ً أن نقوم باتباع
النصائح المتوفرة لمنع انتشار العدوى .ولهذا فإننا نناشد أولياء األمور بتوخي المزيد من الحذر وأن يكونوا
متنبهين أكثر ألي أعراض قد تظهر لديهم أو لدى أبنائهم .يجب على أي شخص يشعر بالمرض ،حتى وإن
كانت األعراض خفيفة ،أن يبقى في المنزل وأال يذهب إلى العمل أو المدرسة أو الروضة أو أي أنشطة
أخرى .نحن بحاجة إلى أن نتكاتف جميعا ً للتقليل من انتشار العدوى.

إليكم القواعد التي يجب على الجميع اتباعها:











إحضار األطفال إلى الروضة والمدرسة والحضور ألخذهم إلى المنزل عند انتهاء الدوام يتم في
الخارج
نناشد أولياء األمور على البقاء في الخارج مع أطفالهم عند إحضارهم إلى الروضة أو المدرسة.
كما نناشدهم بالحفاظ على المسافة بينهم وبين الموظفين وأولياء األمور اآلخرين وأن يتجنبوا
االتصال الجسدي مع اآلخرين ،إضافة إلى االمتناع عن دخول مبنى الروضة أو المدرسة.
يجب عليكم كأولياء أمور أن تبقوا أطفالكم في المنزل في حال مرضهم .حتى وإن كانوا يعانون
فقط من أعراض خفيفة.
إذا ظهرت أعراض على أطفالكم أثناء النهار ،قد يطلب منكم الموظفون أن تحضروا ألخذ أطفالكم
إلى المنزل .يرجى احترام ذلك والتعاون مع الموظفين ،فنحن نريد تجنب انتقال العدوى إلى
األطفال والموظفين اآلخرين.
إذا عانى الطفل من أي أعراض مرضية ألكثر من  24ساعة ،فيجب على الطفل أن يبقى في
المنزل لمدة  7أيام وأن يكون معافى وخالي من الحمى خالل اليومين السابقين لليوم الذي سيعود
فيه إلى الروضة أو المدرسة.
يمكن لألطفال الذين ظلوا في المنزل وغابوا عن الروضة أو المدرسة لمدة  7أيام بسبب المرض
ومن ثم تعافوا وأصبحوا نشطين بأن يعودوا إلى الروضة أو المدرسة حتى وإن كان اليزال لديهم
أعراض خفيفة مثل سيالن األنف أو السعال.
اغسلوا أيديكم بشكل متكرر وجيد بالماء والصابون .تحدثوا إلى أطفالكم عن مدى أهمية غسل
أيديهم بشكل متكرر.
قوموا بالسعال أو العطس في طية الذراع.
حافظوا على المسافة بينكم وبين اآلخرين وتجنبوا المصافحة أو العناق.
إن العديد من الطالب يحضرون إلى المدرسة باستخدام وسائل النقل العام .إذا كان من الممكن
لديكم الحضور بطريقة أخرى ،فنحن نحثكم على ذلك – فيمكنكم مثالً المشي أو ركوب الدراجة أو
اختيار طريقة أخرى إذا كان ممكنا ً لديكم.

المزيد من المعلومات
على الموقع  norrkoping.seتجدون المزيد من المعلومات المتعلقة بكم كأولياء أمور لديهم أطفال في
روضات ومدارس نورشوبينغ.
>>اقرأوا المزيد هنا

شكرا ً الهتمامكم وتعاونكم في سبيل التقليل من انتشار العدوى.
تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
إدارة التعليم والمدارس

