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مرحبا
قامت سلطة الصحة الشعبية فولك هلسو ميندجهتن  Folkhälsomyndighetenبرفع مستوى تحذيرات الخطر فيما يتعلق بانتشار
العدوى في السويد إلى مستوى مرتفع جدا .ابتداء من يوم األمس يوجد لدينا في محافظة كرونوباري شخص واحد مؤكد إصابته
بفيروس كونفيد – ( 19فيروس كورونا) .إن الشخص الذي يتعلق به األمر هو من سكان محافظة أخرى ولكنه يقيم بصورة مؤقتة في
كرونوباري .نحن على يقين من أن هناك تساؤالت حول فيروس كورونا وأنه يمكن أن تشعر بالقلق بصفتك حامل حق الحضانة.

تابع التطورات باستمرار على الموقع www.vaxjo.se
عند تدوين هذه النشرة ال توجد أي حالة مؤكدة باإلصابة بفيروس كورونا في مدارسنا .تتابع بلدية فكشو التطورات بدقة وتقوم بصورة
مستمرة بتحديث المعلومات في موقعنا على شبكة اإلنترنت www.vaxjo.se
بما أن الوضع يتغير باستمرار نطلب منك متابعة التطورات هناك ولن نقوم بإرسال رسالة الكترونية جديدة إال في حالة حدوث تغيير
جذري في التوصيات.

كيف نتعامل باألسئلة التي تصل إلينا
تعمل مدارسنا بصورة وقائية للقيام بصورة عامة بتقليل خطر انتشار العدوى خاصة وأن هناك فيروس انفلونزا منتشر حاليا .من بين
اإلجراءات الوقائية العامة ضد التهابات المسالك الهوائية هناك تجنب مالمسة الوجه والعينين باليد وأيضا تجنب التواصل القريب مع
األشخاص المرضى .يتم في الوقت الحاضر تكثيف هذه المعلومات عن ذلك بناء على وجود فيروس كورونا.
نشير إلى موقع سلطة الرعاية الصحية الشعبية على الرابط rekommendationer för god handhygien
كما ذكرنا سابقا فإن بلدية فكشو تتابع حاليا توصيات سلطة الصحة الشعبية إذا لم يكن يوجد من منظور الحماية من العدوى في الوقت
الحاضر أي سبب يدعو إلى بقاء التالميذ المعافين في المنزل والتغيب عن المدرسة .يجب على تالميذ صف المرحلة التمهيدية ومدرسة
المرحلة األساسية ومدرسة ذوي التخلف الذهني المعافين تماما أن يذهبوا إلى المدرسة والمشاركة في التعليم.
حسب معلومات سلطة الصحة الشعبية فال يجب على التالميذ والمستخدمين الذين كانوا في زيارات في مناطق الخطر البقاء في المنزل
إذا لم تكن توجد لديهم عوارض ،ولكن عليهم االنتباه على العوارض مثل السعال وصعوبة التنفس وال ُح ّمى .في حالة وجود مثل هذه
العوارض عليك البقاء في المسكن والتواصل مع الرعاية الطبية.

