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 برگھھای اطالعات ھر دو ھفتھ یکبار 
ما می خواھیم  . کالمار می باشداین برگھھای اطالعاتی از گروە بحران استان 

 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را در اختیار شما قرار بدھیم 
یک ھفتھ در میان منتشر  " خبرھای تازە در بارە کرونا"در طول تابستان 

ولی اگر اتفاقی بزرگی پیش بیاید انتشار خبرھا بھ دفعات بیشتری  . خواھد شد
  .انجام خواھد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 تازه خبرھا دربارهٴ كرونا 

غاز مدارس برای کودکان و نوجوانان آاکنون دوبارە زمان 
.است

دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان برای اولین بار بعد از چندین ماە بھ . مدرسھ ھا دوبارە شروع شدەاند
.کالسھای درس می روند

بھداشتی را رعایت و ازآنھا ولی این عفونت از بین نرفتھ است و ما ھمگی باید راھنمای ھایی مقامات 
.پیروی کنیم

 .ولی اکنون آنھا ھم بھ مدرسھ می روند. نوجوانان دبیرستانی در طول بھار در خانھ تحصیل کردند
مدرسھھای استان برنامھھای مخصوصی تھیھ کرده اند و فضای مدارس بھ گونھای تنظیم شدەاند کھ ھم دانش 

چندین مدرسھ نیز برنامھھای خود را بھ گونھای تغییر . ن پیروی کنندآموزان و ھم معلم ھا بتوانند از قوانی
 . دادەاند کھ الزم نیست ھمھ دانش آموزان ھمزمان با ھم در یک کالس باشند

این  آمار را مقامات سازمان بھداشت . سال کمتر از سایر افراد از قوانین پیروی می کنند ۲۹تا  ۲۰جوانان بین 
بھ ھمین دلیل . ردە میتوانند باعث انتقال  بیماری بھ دیگران و یا بیماری خودشان باشنداین سنین نامب. دادەاند

 . دانشگاە ھا قوانینی وضع خواھندکرد کھ جوانان  بیشتر مالحظھ کنند

.مدارس ابتدایی ھم باید قوانین را رعایت کنند

داد کمی از کودکان و معلم ھا توسط فقط تع. ھمھ کودکان مدارس ابتدایی در طول ترم بھار بھ مدرسھ رفتھاند
 . بھ ھمین دلیل مقامات بھداشتی می گویند کھ بچھھا باید بھ مدرسھ بروند. این ویروس کرونا بیمار شدەاند

" کھ پزشک کنترل عفونت در شھر کالمار است می گوید )    Lisa Labbé Sandelin( لیزا لببھ ساندەلین
 ". نھا بھ ندرت بیمار می شوند و آنھا خیلی آلودە نمی شوندکودکان ممکن است آلودە شوند، اما آ

شھرداری و . برخی از پرسنل آنجا آلودە شدە بودند. در استان کالمار بھ تازەگی یک مھد کودک بستھ شدە است
 . پزشک کنترل عفونت تصمیم گرفتند کھ برای جلوگیری از آلودە شدن بیشتر افراد مھد کودک بستھ شود

ک در طول مدتی کھ پرسنل مھد کودک آزمایش می شوند چند روزی بستھ خواھد بود و سپس ھر مھد کود
در صورت آلودە شدن تعداد بیشتری از مھد کودکھا و مدارس ابتدایی این عمل کار تکرار . دوبارە باز می شود

. در آن صورت مدرسھ بھ  کودکان و والدین اطالعات خواھد رساند . خواھد شد 

 .تمامی مدارس، مراکز تفریحی، و پیش دبستانی ھا  باید بھ پیروی از قوانین ادامھ بدھند 
در ضمن نباید افراد متفاوتی کودکان را بھ مھد . کودکانی کھ عالئم ویروس کرونا دارند باید در منزل بمانند

 .اورندببرند و یا بی
.آگاه باشید کھ  مدرسھ شما چھ قوانینی دارد. شھرداریھا و مدارس مختلف قوانین متفاوتی دارند


