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  با سالم!

ما از  مارس ميزان خطر شيوع سرايت ويروس را در سوئد بسيار باال اعالم کرد. ١٠اداره تندرستی همگانی ديروز در تاريخ 

اين فرد ساکن  (ويروس کرونا) تأييد شده است. ١٩-ديروز يک نفر را در استان کرونوبری داريم که ابتالی او به ويروس کوويد

ما می دانيم که در بارۀ ويروس کرونا سواالتی وجود دارد  استان ديگری است ولی موقتاً در استان کرونوبری بسر می برده است.

  يد.و شما والدين نگران هست

  به روز نگهداريد. www.vaxjo.seاطالعات خود را از طريق وبسايت 

کمون وکشو پيشرفت  در لحظه ای که اين نامه نگارش می شود هيچگونه مورد تأييد شدۀ ويروس کرونا در مدارس ما وجود ندارد.

از آنجا که وضعيت دائماً  .  www.vaxjo.seاوضاع را با دقت دنبال کرده و اطالعات را دائماً در وبسايت خود به روز می کند 

وبسايت دنبال کنيد و ما فقط در صورتی ايميل جديد برايتان ارسال می کنيم که   آن تغيير می کند خواهشمنديم پيشرفت جريان را در

  توصيه های جاری به شدت تغيير کنند.   

  ست شيوه کار ما با مسائل به شرح زير ا
 مدارس ما پيشگيرانه کار می کنند تا شيوع سرايت بطور کلی کاهش يابد چون ساير ويروس های آنفلوانزا نيز در جريان هستند.

يک اقدام همگانی عليه عفونت های مجاری تنفسی آنست که از دست زدن به صورت يا چشم های خود خودداری کرده و از تماس 

   اطالع رسانی در اين مورد اکنون با ويروس کرونا تشديد شده است. نزديک با اشخاص بيمار پرهيز کنيم.

   .راهنمائی و توصيه برای بهداشت مطلوب دستها  ما نظر شما را به توصيه های اداره تندرستی همگانی جلب می کنيم

راهنمائی ها و توصيه های اداره تندرستی همگانی را دنبال می کنيم که می گويد در حال حاضر  همانطور که گفته شد کمون وکشو

دانش آموزان  از نقطه نظر شيوع سرايت ويروس دليلی وجود ندارد که دانش آموزان تندرست به مدرسه نيايند و در خانه بمانند.

تانها که کامالً تندرست باشند بايستی به مدرسه بروند و در کالس کالس پيش دبستانی، ابتدائی و راهنمائی، مدارس ويژه و دبيرس

   درس شرکت کنند.

مطابق دستورالعمل  اداره تندرستی همگانی دانش آموزان و کارکنانی که در يک منطقه خطر بوده اند بدون داشتن عالئم نبايستی  

اينگونه افراد درصورت بروز  فسی و تب توجه داشته باشند.در خانه بمانند، ولی بايستی به بروز عالئم مانند ُسرفه، ناراحتی تن

   چنين عالئمی بايستی در خانه بمانند و با خدمات درمانی تماس بگيرند.

 


