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اگر یکی از اعضای خانواده مبتال بھ ویروس کرونا است شاگرد باید  

 در خانھ بماند و بھ مکتب نیاید 
در صورت مبتال شدن یکی از    ( سر اسکولن) کودکان خاص   شاگردان لیسھ و شاگردان لیسھ مخصوص 

. حتی اگر  آنان باید در خانھ بمانند   . اعضای خانواده شان بھ ویروس کرونا حق ندارند بھ مکتب بیایند 
بھ خاطر بیمار بودن اعضای فامیل باید در    ند د و کامال صحتمند است ن ن نوجوان عالیم کرونا ندار ا شاگرد 

شامل    فوق   تذکر   ، پیش از این   در نظر گرفتھ است.   سویدن صحی    ند. این تذکر را مرکز ملی  ن خانھ بما 
این بھ    شود.   سر اسکولن) نیز می جیمنازیھ  مخصوص (   لیسھ ھا می شد اما حاال این تذکر شامل لیسھ ھای 

اجازه  این معنا است کھ تا زمانی کھ یکی از اعضای خانواده بیماری کرونا دارد شاگرد بھ ھیج وجھ  
 ندارد بھ مکتب بیاید. 

 
 اعالم غیر حاضری بھ صورت عادی 

تا مکتب از نیامدن شاگرد با خبر شود. برای    غیرحاضری شاگرد مانند روند معمول باید اعالن شود 
داده خواھد شد و یا از طریق دیگر درسھای شان پیگیری خواھد شد.    کار خانگی غیر حاضر  شاگردان  

. شما  تالش کنید کھ شاگرد از درس پس نماند   

 
 مشوره ھای مرکز مشوره بھداشت و درمان را دنبال کنید 

وقتی کھ آزمایش ویروس کرونای شما نشان داد کھ شما بھ ویروس کرونا مبتال  استید باید بھ مشوره  
د گفت کھ خودتان چگونھ مراقبت  ن نرسھا و داکترھا گوش کنید. آنھا بھ شما خواھ   انھ و کارمندان شفاخ 

رابطھ داشتھ باشید. برای اطالعات از آزمایش کرونا    خودتان باشید و در خانھ و ھمراه با خانواده چگونھ 
صفحھ اینترنتی زیر بھ تماس شوید یا قرنطین کردن بھ    

1177.se/Uppsala-lan 

 
 وضعیت سخت 

اما ھمھ معلمان و ھمکاران نھایت    لیسھ ھای ما بھ خاطر بیماری ھمھ گیر کرونا وضعیت سختی دارند 
 تالش شان را می کنند تا بھ درس شاگردان بھ صورت خوب رسیدگی کنند. 

ملی صحی سویدن دنبال کنید: سایت مرکز    اخبار مربوط بھ کرونا را در   

Datum:  
2020-12-02  

Utbildningsförvaltningen  
Information om covid-19 på gymnasieskolan 

 
 
 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/
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Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats - Symtomfria barn bör stanna hemma om 
någon i familjen har covid-19 

 

 

 

ذکر شده بھ زبان ھای مختلف موجود می  در    اطالعات 
 se.1177باشد 

 

 
ی مختلف اطالعات می دھد در باره کرونا بھ زبانھا   خط تلفن ملی   

و اطالعات عمومی در باره ویروس کرونا را بھ زبان ھای مختلف بھ دست    زنگ بزنید   8123680000بھ شماره  
چنانچھ در    بعد از ظھر پاسخگوی سواالت شما است.   3صبح تا ساعت    9  این خط تلفن روزانھ بین ساعت    بیاورید. 

خط تلفنی    تا کارمندان مربوطھ در ساعات کاری بھ شما زنگ بزنند. ساعات دیگر زنگ زدید پیام تان را بگذارید  
فارسی، دری،    و اطالعات صحی بھ زبان ھای انگلیسی، عربی، سومالی،   از ارتباطات صحی توسط افرادی  

، سیربی و اسپانیایی در دسترس خواھد بود تیگرینی، امارینی، روسی، بوسنیایی، کورواسی   

 

 ردیابی ویروس کرونا 
ردیابی می شود. ردیابی سرایت ویروس کرونا بھ این    کسی در مکتب بھ ویروس کرونا مبتال شود   اگر 

.  د می شو تھیھ  و تعداد افرادی کھ مبتال شده اند    معنی است کھ نقشھ سرایت کرونا و زنجیره ابتال بھ کرونا 
. جلوگیری شود ھدف از ردیابی و کشف زنجیره ا نتقال کرونا این است کھ از سرایت بیشتر کرونا    

 

پخش و سرایت کرونا بھ این معنی است کھ موارد زیر مشخص  
 شود: 

و ناقل این ویروس باشند مشخص می    اشخاصی کھ احتمال دارد بھ ویروس کرونا آلوده شده باشند . 1
 شوند 

کدام  منبع انتقال ویروس و این کھ کدام شخص مرکز انتقال ویروس بوده و این ویروس از طریق او بھ  . 2
مشخص می شود   واحتماال بھ کدام آدم ھا خواھد رسید   آدم ھا رسیده   

شخص مبتال بھ ویروس چگونھ و کجا بھ کرونا مبتال شده است؟ . 3  

شاگردی کھ بھ ویروس کرونا مبتال شده است از طریق تلفن  یا ایمیل بھ مدیر مکتب یا معلم خود خبر می  
افت اطالعات از شاگرد بیمار ردیابی ویروس کرونا  . پس از دری دھد کھ بھ ویروس مبتال شده است 

 شروع می شود 

 
برنامھ ھای کھ لغو یا  بھ زودی تعطیالت سال نو مسیحی است و  

 تغییر داده شده است 
در اوقات آزاد  ھرچند کھ شاگردان در ھنگام غذا خوردن نزدیک ھم استند اما آنھا در گروه ھای بزرگتر  

. این تجمعات مرکز  گردھم جمع شدن در صنف برگزار نخواھد شد   صنفی یا ن  ش . ھیچ ج جمع نمی شوند 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-covid-19-other-languages/covid-19-other-languages/
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. باید بھ ھمھ گروه  انتقال ویروس اند و ما باید بھ خاطر عزیزان و نزدیکان مان از تجمعات دوری کنیم 
و با توجھ بھ ھمین مراقبت ھا مکتب ھا    ھای ریسک و کارمندان بخش ھای صحی و معلمان توجھ کنیم 

اریم را باز نگھ د   

 موارد زیل یادتان باشد: 
. برای آزمایش وقت بگیرید. اگر آزمایش تان مثبت بود مکتب  .اگر عالیم بیماری دارید در خانھ بمانید 1

حتی اگر امتحان ھم داشتھ باشید باید در خانھ بمانید   را خبر کنید.   

. حتی در بغل کشی ھای معمول فاصلھ را رعایت کنید .فاصلھ را رعایت کنید 2  

، طوالنی تر و بیشتر بشویید .دست ھای تان را بھ دقت 3  


