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Datum:
2020-12-02

Utbildningsförvaltningen
Information om covid-19 på gymnasieskolan

خوێند کاران لە ماڵە وە ئەمێننە وە ئەگەریەکێک لە ئەندامانی
خێزانەکەی تووشی کۆڤید ١٩بووبن
خوێندکارانی ئامادەیی و خوێندکارانی ئامادەیی تایبەتی ئەبێت لە ماڵەوە بمێننەوە و نەچن بۆ خوێندنگە
ئەگەر یەکێک لە ناو خێزانەکەیاندا تووشی کۆڤید  ١٩بووبێت ،تەنانەت ئەگەر خوێندکارەکە خۆشی
تەندروست بێت و هیچ نیشانەیەکی نەخۆشیەکەشی نەبێت،
ئەمەش وا دیارە نوێترین پێشنیارەکانی بەرێوەبەرایەتی تەندروستی گشتی یە.
پێشوو تر ئەم پێشنیارە تەنها خوێندکاری خوێندنگا ئامادەییەکانی دەگرتەوە بەاڵم ئێستا جگە لەوان
خوێندکاری خوێندنگا تایبەتیەکانیش دەگرێتەوە.
ئەمەش مانای ئەوەیە کە خوێندکار نابێ بێت بۆ خوێندنگا هەتا کەسێک لەو ماڵەی کە خوێندکاری تیا
ئەژی پشتڕاستکرابێت کە تۆشی کۆڤید  ١٩بووە.
ئاگادارکرنەوەی نەهاتنتان هەر وەکو خۆی بە ئاسایی بکە ن!
بەپێی ڕۆتینی خوێندنگا کەتان ،خوێندنگا لە نەهاتنتان ئاگادار ئەکەنەوە هەر وەکو کاتی تر ،خوێندنگا
ئەرکی ماڵەوە ئەدات بە خوێندکاران کە بۆ ماوەیەکی دوورو درێژ بگونجێ ،یاخود بەهەر شێوەیەکی تر
کە ڕێگری بکرێت لەوەی کە خوێندکار دوا بکەوێ لە کاری خوێندنەکەی.
گوێڕایەڵی ئامۆژگاری یەکانی تەندرۆستی بن!
کاتێ وەاڵمی تاقیگات پێ دەگات کە تۆ تووشی کۆڤید  ١٩بویت ،هەر لە بنکەی تەندروستی ئامۆژگاری
تەواو ئەتوانی وەربگری کە خۆت و خێزانەکەت ئەبێ چی بکەن ،بۆ پرسیار کردن لە چۆنیەتی
تاقیکرنەوە و ئەو یاسایانەی کە کەرەنتێنی خێزانی ئەیگرێتەوە ئەتوانی پەیوەندی بکەیت بە :
1177.se/Uppsala-lan

بارودۆخێکی سەخت:
خوێندنگاکانمان بەهۆی پەتای کۆرۆناوە بە بارودۆخێکی سەختدا تێپەڕ ئەبێت هەموو کارمەندو مامۆستایان
هەوڵ ئەدەن بە هەموو شێوەیەک کە باشترین وانە ووتنەوە پێشکەش بە خوێندکارەکان بکەن
Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats - Symtomfria barn bör stanna hemma om
någon i familjen har covid-19
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لە سایتی  1177.seزانیاری و ئامۆژگاری تەواو هەیە لە سەر پەتای کۆڤید ١٩بە زۆر زمانی
جیاواز هێڵێکی تەلەفۆنی گشتی هەیە بە زمانی جیاواز لە سەر کۆڤید ١٩
زەنگ لێ بدە بۆ ژمارە تەلەفۆنی  08-123 680بۆ ئەوەی وەاڵمی هەموو پرسیارە باوەکان دەربارەی
کۆڤید  ١٩وەربگری .ئە وە هێڵێکی تەلەفۆنی گشتی یە کە هەموو کەسێک ئەتوانێ تەلەفۆنی بۆ بکات و
پرسیار بکات دەربارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ی کۆڤید ١٩بە زمانی جیاواز وەاڵم ئەدرێنەوە .ئەم هێڵە کراوەیە
ڕۆژانە جگە لە پشووەکان لە کاتژمێر .09:00- 15:00
ئەگەر تەلەفۆنت کرد لە وکاتانەی کە هێڵەکە کراوە نی یە ئەوە ئەتوانی نامەی دەنگی تۆمار بکەیت و
ئەوان زەنگت بۆ لێ ئەدەن .ئەم هێڵە هەڵئەسوڕێنرێت لەالیەن فەرمانبەرانی شارەزای پەیوەندی
تەندروستی کە بە زمانەکانی ئینگلیسی ،عەرەبی ،سۆماڵی ،داری ،تیگرینی ،ئامارینی ،ڕوسی،
بۆسنی ،کرواتی ،سەربی ،ئیسپانی.
بەدواداچوونی تووش بوون بە کۆڤید ١٩
ئەگەر دەرکەوت دیاردەی تووش بوون بە نەخۆشی کۆڤید ١٩لە خوێندنگا هەیە ،ئەوە بە دوادا چوون
ئەکەین بۆتووشبووانی نەخۆشی کۆڤید  ،١٩بەدوادا چوونیش مانای ئەوەیە نەخشە بۆ زنجیرەی
تووشبوون دیاری بکەین وبە زۆترین کات بتوانین ئەو زنجیرەی تووشبوونە لەیەک داببڕین و تووش
بوون سنووردارکەین.
بەدواداچوونی تووش بوون پێناسە ئەکرێت بەوەی کە:
•

•

•

کەسانێ کە مەترسی ئەوەیان لێ ئەکرێ کە توش بووبن بە پەتای کۆڤید ١٩لە یەکێکی ترەوە
کە پێشووتر توش بووە ،بۆ چ کەسێک یان بۆ چ کەسانێکی تریش مەترسی گواستنەوەی
هەیە؟
سەرچاوەی گواستنەوەی نەخۆشی :لە چ کەسێک یان لە کامانەی ترەوە تووش بووە ،چ
کەسێک یان کامانە لە هەمان سەرچاوەوە تووش بوون؟
ڕێگای گواستنەوە :چۆن و لەکوێ کەسەکە تووش بووە؟

خوێندکارێک دەرکەوەت کە تووشی پەتای کۆڤید  ١٩بووە بە تەلەفۆن یان بە نامەی ئەلکترۆنی (مەیل)
هەواڵ ئەدەیت بە مامۆستای سەرپەرستیاری پۆلەکەی یان بەڕێوەبەری خوێندنەکەی ،پاشان لەوێوە دەست
دەکرێت بە گەڕان و بەدواچون بۆ توش بوونەکە لە خوێندنگەکە.

بەم زوانە پشووی سەری ساڵە – دواخستن و گؤڕین
هەر چەندە کە خوێندکارەکان لە هەمان پۆلدا دائەنیشن و لە هەمان هۆڵی نان خواردن بە یەکەوە نان
ئەخۆن ،ئەبێ دووربکەونەوە لەوەی کە بە کۆمەڵ یەکتر ببینن لە کاتی پشوودا ،نابێ ئاهەنگ و دانیشتن
ساز بکەن ،جونکە ئە م جۆرە کۆبوونەوانە سەرچاوەن بۆ باڵوبوونەوەی ئەم درمە.
ئەبێ ڕەچاوی ئەوە بکرێت کە کەسانێک لە نزیکان وخۆشەویستانمان هەن کە مەترسی هەیە لەسەر
ژیانیان هەروەها ڕەچاوی ماندوو بوونی کارمەندانی تەندروستی بکەن ،جگە لەوە بتوانین کە خوێندنگا
بە کراوەیی بهێڵینەوە ودانەخرێ.
لە بیرتان بێت کە خوێندکارەکان ئەبێت:
•
•
•

لە ماڵەوە بمێننەوە ئەگەرنیشانەکانی ئەم نەخۆشیەتان تیادەرکەوت.کات وەربگرە بۆ تاقی
کردنەوە(تێست).هەواڵ بدە بە خوێندنگا ئەگەر دەرکەوت لە تاقیگا کە توش بوویت واتەوەاڵمی
پۆزیتیڤت وەرگرت.لە ماڵەوە بمێننەوە تەنانەت ئەگەر تاقی کردنەوەت هەبوو لە وانەکانت.
دوور خۆت ڕابگرە وهیچ پەیوەندیەکی نزیکت لەگەڵ کەسدا نەبێت تەنانەت باوەشیش.
دەستەکانت بە باشی و لەسەرەخۆ و بە ووردی بشۆ.
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ئێمە هەموومان ئەبێت ئامادە بین بۆ گۆڕین و دوا خستنی بەرنامەکانمان و یارمەتیدان .ئەمە ئەرکی
کەسێکی تر نی یە ،ئەبێت خۆمان جێ بەجێ ی بکەین.
ئەو بڕیاروهەڵبژاردنانەی کە ئێستا دیاری ئەکەیت ئەتوانێ کاریگەری هەبێت لە سەر دواڕۆژی
خۆت و زۆر کەسانی تری دەوروبەرت.
بەو هەڵسوکەوتە ڕاستەی کە تۆ ئەیکەیت ئەتوانی ژیانی خەڵکانێک ڕزگار بکەیت وکارێکی وا
بکەیت کە زوو بگەڕێیتەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆت.

