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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
للتعاون في األزمات.  تأتي ورقة المعلومات ھذه من مقاطعة كالمار 
 نرید أن نقدم لك معلومات دقیقة من المقاطعة. 

خالل فصل الصیف ، تأتي "أخبار عن كورونا" كل أسبوعین. إذا  
 حدث شيء كبیر ، ستأتي االخبارفي وقت اقل من ذلك 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 

 اآلن یبدأ األطفال والشباب المدرسة مرة أخرى
 اآلن  تبدأ المدارس من جدید. یذھب طالب المدارس الثانویة والجامعة إلى المدرسة ألول مرة منذ عدة أشھر

 لكن العدوى لم تنتھ ویجب على الجمیع االستمرار في اتباع إرشادات وكالة الصحة العامة.
 المدارس الثانویة من المنزل خالل فصل الربیع. اآلن سوف یذھبون أیًضا إلى المدرسة.درس الشباب في 

مدارس المقاطعة لدیھا خطط جدیدة ویتم ترتیب المباني بحیث یمكن للطالب والمعلمین اتباع القواعد. قامت العدید 
 نفس المكان في نفس الوقت.من المدارس أیًضا بتغییر جداولھا بحیث ال یحتاج جمیع الطالب إلى التواجد في 

سنة أسوأ من غیرھم في اتباع القواعد. یظھرذلك في  29و  20الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین یعتبر 
 إحصائیات وكالة الصحة العامة

التي  تصیب وتصاب بالعدوى في الوقت الحالي. لذلك ، سیكون للجامعات أیًضا یة أیضا ھي العمر الفئة ھذه  إن
تضمن توخي الشباب الحذرقواعد   

 المدرسة االبتدائیة أیًضا یجب ان تتبع القواعد
ذھب جمیع أطفال المدرسة االبتدائیة إلى المدرسة خالل فصل الربیع. أصیب عدد قلیل من األطفال أو المعلمین 

االستمرار في الذھاب إلى بفیروس كورونا. لھذا السبب تقول وكالة الصحة العامة السویدیة إنھ یجب على األطفال 
 المدرسة.

تقول لیزا البي ساندلین ، طبیبة مكافحة العدوى في مقاطعة كالمار: "یمكن أن یصاب األطفال بالعدوى ، لكنھم 
 نادًرا ما یمرضون وال یصابون بالعدوى كثیًرا".

ررت البلدیة وطبیب لقد تم إغالق روضة أطفال في مقاطعة كالمار مؤخًرا حیث أصیب بعض الموظفین ھناك وق
 مكافحة العدوى إغالق الروضة حتى ال یصاب المزید بلعدوى.

 سیتم إغالق الروضة لبضعة أیام أثناء اجراء تحلیل كورونا للموظفین. ثم تفتح مرة أخرى.
لزم في حال انتشار العدوى في المزید من الروضات أو المدارس بالعدوى ، من الممكن القیام باالجراء نفسھ إذا 

 األمر. ثم یتلقى األطفال وأولیاء األمور المعلومات من المدرسة.
 یجب أن تستمر جمیع المدارس ومراكز الترفیھ ودور الحضانة في اتباع جمیع القواعد.

یجب على األطفال الذین تظھر علیھم أعراض الكورونا البقاء في المنزل. یجب أیًضا أال یاتي العدید من 
 حضار األطفال.االشخاص الیصال أو إ

 في مدرستك. قم بمعرفة كیفیة سیراالمورتوجد قواعد مختلفة في مختلف البلدیات والمدارس. 


