ﺳﻼم
در ﻣورد آﻧﻔوﻻﻧزای ﮐووﯾد 19 -ﺳواﻻت زﯾﺎدی از واﻟدﯾن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن
اوﺿﺎع ﺳواﻻت و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی زﯾﺎدی را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در آن
ھﺳﺗﯾم.
ﺑﺳﯾﺎری از واﻟدﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد.
درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود ﻣدارس اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟم ﯾﺎ ﻣرﯾض ھﺳﺗﻧد را ﮔزارش دھﻧد.
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﯾﻣﺎری در ﺳوﺋد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدارس در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣردم اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﺳب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدارس اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻓراد را از ﺷراﯾط
ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﮔﺎه ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
از ﮔﺳﺗرش ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧﯾد.
در ﻣﻧطﻘﮫ اوﺳﺗرﯾوﺗﻠﻧد آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾص ﻋﻔوﻧت ﺑرای اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و ﻓﻘط ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی وﻣﮭﻣﯽ دارﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری از اﻓردی ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻔﯾﻔﯽ دارﻧد اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎﻟم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭘﯾش
دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑروﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را دارﻧد ﺑرﺧورد
داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﮐودﮐﺎن ،داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺑﮭﺑودی ﮐﺎﻣل وھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻌد از دو روز دﯾﮕر از ﺳﺎﻟم ﺷدن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل
ﮐﺎر ﺑروﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﻣورد ﺟﻠوﮔﯾری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری وﺳراﯾت آ ن
ﻣرﺗب دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ دﻗت ﺑﺎ آب وﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ ودھﺎن ﺧود ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﺎﺻﯽ را از اﻓرادی ﮐﮫ ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
از دﺳت دادن ﺑﮫ ھم ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﺧطرﺷﯾوع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻧظﺎﻓت ﮐردن درﻣﺣل ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣدارس ﺑﮫ ﭼﻧد
ﺑﺎر در روز اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت و از درک و ﻣﻼﺣظﮫ ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در اﯾن ﺳﺎﯾت ﺑﺧوا ﻧﯾد.
https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html

