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 کرونا ۀترین خبرھا دربار جدید

 یکبار  ھفتھ دو ھر اطالعات  برگھھای
است.  شدە تھیھ کالمار استان در بحران در   ھمکاری از اطالعات برگھ این

 استان ھای شھرداری ھمھٴ  بین  ھمکاری یک   کالمار استان در  بحران ھمکاری
  ھنگام در  باشد. می استان در  مقامات سایر  و کالمار استان ھای منطقھ کالمار،
  می کمک  یکدیگر بھ و گیریم می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

 مدرسھ در آموزان دانش برای جدید  توصیھھای
 دوم شد. خواھند تعطیل دوبارە ھا دبیرستان کھ است این  یکی است. شدە ارائھ مدرسھ مورد در جدید توصیھ دو اکنون
 بمانند. خانھ در باید کنند می زندگی آلودە بزرگسال فرد با کھ کوچک کودکان اینکھ

  آژانس اکنون دادەاند. قرار تاثیر تحت را جامعھ مختلف ھای بخش آنھا است. آمدە زیادی مختلف قوانین پاییز طول در
 بیشتر برای توصیھ این کنند. شروع را دور راە از آموزش دوبارە کھ کند می توصیھ ھا دبیرستان بھ عمومی بھداشت

  مدرسھ بھ کھ دارند نیاز آموزان دانش عملی، ھای آموزشگاە برخی در ھمھ. برای نھ اما کند می صدق آموزان دانش
 یا و کنند می زندگی کوچک خیلی ھای خانھ در یا دانند، نمی خوبی بھ را زبان کھ ھستند آموزانی دانش ھمچنین بروند.

 ندارند. کامپیوتر

  عمومی بھداشت شآژان دارند. خود معلم بھ نزدیک تماس بھ نیاز  شوند موفق درسھا در اینکھ برای آموزان دانش بعضی
 ند.یبیا مدرسھ بھ بتوانند تحصیل برای  آموزان دانش این کھ میخواھد

 کارلسون یوھان شود. زیاد ازدحام و جامعھ در جوانان حضور از مانع خواھد می دولت  کھ است دلیل این بھ جدید قانون
 ھا توصیھ ھمھ از باید ھستند خانھ در وقتی نیز دبیرستانی آموزان دانش کھ گوید می ، عمومی بھداشت آژانس رئیس ،

 کنند. حفظ دیگران با را خود فاصلھ کھ باشند مراقب باید آنھا کنند. پیروی

آنا نورلن ، رئیس آمادگی در برابر بحران دراستانداری می گوید: "اکنون کھ عفونت در سراسر کشور در حال شیوع 
است ، افراد نباید بھ صورت گروھی جمع شوند.زمان مھمانی ، پاتوق ، قھوه نوشیدن یا خرید نیست. زیرا خود شما می 

 " .توانید شخصی را آلوده کنید و یا آلوده شوید. ھمھ باید کمک کنند تا شیوع عفونت از بین برود

این توصیھ برای این ترم اعمال  می شود و تا شروع ترم بعدی ادامھ می یابد. (از۷ دسامبر تا۶ ژانویھ). پس از آن 
 .تصمیمات جدید خواھد آمد

 )covid-19کرونا( والدینشان اگر حتی عالئم، بدون کودکان تمام ،قبالً  باشند. باز ھمچنان باید ھا دبستانی پیش و مدارس
 است. تغییرکرده وضع این اکنون رفتند. می مدرسھ بھ باید داشتند

کودکان بھ سختی مریض می شوند و آلودگی را خیلی گسترش نمی دھند. اما بسیاری از مربیان و معلمان  برای آلودە 
شدن توسط کودکانی کھ شخصی درخانھ شان کرونا دارد ابراز نگرانی کرده، و در تمرکز روی کار خود مشکل 

 .داشتھاند

یوھان کارلسون در آژانس بھداشت عمومی می گوید: "معلمان بیش از سایر گروه ھای حرفھ ای  آلوده نمی شوند ،" اما 
 .این مھم است کھ آنھا درمحل کار خود احساس امنیت کنند ". بھ ھمین دلیل این توصیھ ارائھ می  شود


