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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 وصیات جدیدة للطالب في المدرسةت

اآلن تأتي توصیتان جدیدتان حول المدرسة. األولى ھي أن المدارس الثانویة ستغلق مرة أخرى. والثانیة ھي أن األطفال 
 الصغار ، الذین یعیشون مع شخص بالغ مصاب ، یجب أن ییقوا في المنزل.

العدید من القواعد المختلفة. لقد أثرت ھذه القواعد على أجزاء مختلفة من المجتمع. توصي خالل الخریف ، كانت ھناك 
 وكالة الصحة العامة السویدیة اآلن بأن تبدأ المدارس الثانویة بالتدریس عن بعد مرة أخرى.

االلتحاق بالمدرسة.  ھذا ینطبق على معظم الطالب ، ولكن لیس جمیعھم. في بعض التدریبات العملیة ، یحتاج الطالب إلى
 ھناك أیًضا طالب ال یعرفون اللغة جیدًا أو مكتظین في المنزل أو لیس لدیھم جھاز كمبیوتر.

یحتاج بعض الطالب إلى االتصال الوثیق بمعلمھم للدراسة. ترید وكالة الصحة العامة السویدیة أن یتمكن ھؤالء الطالب من 
 الذھاب إلى المدرسة للدراسة 

الجدیدة ألننا نرید منع الشباب من الخروج في المجتمع واالزدحام. یقول یوھان كارلسون ، رئیس وكالة تأتي القاعدة 
أن الصحة العامة ، إنھ یجب على طالب المدارس الثانویة اتباع جمیع النصائح عندما یكونون في المنزل أیًضا. یجب

 یكونوا حریصین على االبتعاد عن اآلخرین

نورلین ، رئیسة قسم االستعداد لمواجھة األزمات في مجلس إدارة المقاطعة: "اآلن بعد أن انتشرت العدوى في تقول آنا 
جمیع أنحاء البالد ، یجب أال تتجمع في مجموعات". "ھذا لیس وقت االحتفال أو التسكع أو تناول القھوة أو التسوق. ألنك 

 لجمیع المساعدة في وقف انتشار العدوى ".یمكن أن تصیب شخًصا ما أو تصاب بنفسك. یجب على ا

ینایر. بعد ذلك تأتي قرارات   6دیسمبر إلى  7تسري التوصیة على ھذا الفصل وحتى بدایة الفصل الدراسي التالي. من 
جدیدة.

ابق ، كان جمیع األطفال الذین لیس لدیھم أعراض یذھبون إلى  یجب أن تظل المدارس ودور الحضانة مفتوحة. في الس
 ) و اآلن قد تغیر ذلك.19-ن بكورونا (كوفید االمدرسة حتى لو كان الوالدان مصاب

نادرا ما یمرض األطفال وال ینشرون العدوى كثیرا. لكن العدید من المعلمین شعروا بالقلق من اإلصابة بالعدوى عندما 

 یكون لدى   الطفل من ھو مصاب في المنزل. لقد واجھوا صعوبة في التركیز على عملھم

وھان كارلسون من وكالة الصحة العامة السویدیة: "ال یصاب المعلمون أكثر من المجموعات المھنیة األخرى ، لكن یقول ی
 من المھم أن یشعروا باألمان في عملھم". لھذا السبب تأتي ھذه التوصیة.


