ا
قم بزيارة موقع منطقة يونشوبينغ على الويب حيث تجد وصف ألعراض االصابة بفيروس كورونا كوفيد . 19
اتباع تعليمات هيئة الصحة العامة واطباء مكافحة العدوى .اي البقاء في المنزل إذا كنت مصابا بالزكام  /مريضًا سواء
كنت متواجدا في منطقة خطر أم ال.
إذا كنت مريضًا  ،يجب عليك البقاء في المنزل لمدة يومين اضافيين حتى تشفى تماما و تصبح خاليًا من أعراض المرض.
عليك االتصال بالرعاية الصحية عبر الموقع  WWW.1177.SEإتصل بهذا الرابط االلكتروني في حال مرضك
أو االتصال بالرقم 1177
اتبع تحذيرات السفر المقدمة من وزارة الخارجية وهيئة الصحة العامة بشأن االبلدان المحظوره ,وهي مدرجة على موقع
وكالة الصحة العامة على اإلنترنت.

بلدية سيفخو تتبع التعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الصحة العامة واطباء الوقاية من العدوى مقاطعة يونشوبينغ
اعتبارا يوم األربعاء  18مارس تبدأ مدرسة اليهولم بنظام التعليم عن بعد ,كما تم إغالق المدارس الثانوية وتعليم الكبار
ً
وسيتابع الطالب دروسهم وفق هذا النظام.
اما بالنسبة للمرحلة االساسية والمرحلة التمهيدية  ,تستقبل المدارس طالبها كالمعتاد .اال في حاله المرض  .فيجب البقاء
في المنزل .
يمكنك قراءة المزيد من خالل الرابط
https://www.savsjo.se/nyhetsarkiv/nyheter-och-pressmeddelanden/barn-ochutbildning/2020-03-17-aleholm-infor-distansundervisning-18-mars.html

نكرر ان كنت مريضا  ،يجب أن تبقى في المنزل لمدة يومين اضافيين للتاكد من خلوك نهائيا من أعراض المرض .
ينطبق هذا على الموظفين واألطفال والطالب في نشاطاتنا.
يتم الرد على األسئلة والتعليقات من قبل مدير المدرسة المعنية.

بناء على قانون الدوله الصادر  01-04-2020والذي ينص على منع الزيارات للساكنين في دور العجزه ,وذلك من أجل
منع انتشار العدوى في الدور ,وكذلك قوانين مشدده حول زيارة المقيمين في شققهم الخاصة
يجب االخذ بنظر االعتبار ان كبار السن االكثرعرضة لخطر اإلصابة بهذا المرض ,لذلك من المهم عدم زيارتهم في
المستشفيات ودور المسنين دون ضرورة .

بنا ًء على نصائح هيئة الصحة العامة  ،قمنا بالغاء االنشطة المشتركة .هذا يعني
عدم استقبال الغيرمقيمين في سكن المسنين للعب البنغو  ،والقداسات و ....الخ  .،كما يتم إغالق أماكن ااالجتماعات
التابعة للبلدية والمجاورة لمسكن المسنين حتى إشعار آخر .يشمل القرار جميع النشاطات في  Brygghörnanفي
 Söderhörnet ،Sävsjöفي  Stockarydو  Träffpunktenفي  .Rörvikتم إلغاء النشاطات المجدولة
واالجتماعات والمقاهي وما شابه ذلك .كما تم إغالق صالة األلعاب الرياضية في .Brygghörnan

نظرا لتطور االنتشار لفيروس كوفيد  ، 19أجرت هيئة الصحة العامة تقيي ًما جديدًا للمخاطر .يعتبر خطر الكشف عن
ً
حاالت جديدة في السويد اآلن مرتفعًا جدًا  ،ويعتبر خطر االنتشار العام في البالد مرتفعًا جدًا.
منذ  01-04-2020قررت الحكومة منع التجمعات العامة التي تضم أكثر من  50شخص حتى إشعار آخر .والهدف
من ذلك هو التقليل من خطر انتشار العدوى
قم بالترحيب بزوارك ،ولكن اطلب منهم البقاء في منازلهم إذا ظهرت عليهم أعراض الزكام .فكروا بطريقة منطقية
وصحيه!
ونتيجة لذلك  ،تطلب الوحدة الثقافية والترفيهية في البلدية من الجمعيات متابعة التطورات والتحديثات عبر موقع هيئة
الصحة العامة http://www.folkhalsomyndighet.se
كما تتوفر المعلومات على موقع االتحاد الرياضي http://www.rf.se

من المهم غسل اليدين بعنايه و بشكل متكرربالماء الدافئ والصابون.و قبل الوجبات ،وبعد زيارة الحمام  .ويكون
خيارا عندما ال يكون هناك إمكانية لغسل اليدين.
تعقيم اليدين
ً
من خالل السعال والعطس في طية الذراع أو في منديل الورق  ،تمنع العدوى من االنتشار ومن تلوث اليدين.
تجنب لمس وجهك أوعينيك بعد العطاس .تجنب االتصال\اللمس الوثيق مع األشخاص بعد العطاس
تجنب التواجد في حشود كبيرة قدر المستطاع
تجنب المشاركة في االجتماعات واألحداث غير الضرورية  ،جرب الخيارات الرقمية إن أمكن  ،مثل  Skypeأو
 Teamsأو المكالمة الجماعية.

ساعدنا في منع انتشار الشائعات والتكهنات  ،وكن متاكد من المصادر وال تشارك معلومات غير مؤكدة في وسائل
التواصل االجتماعي .شارك المعلومات المؤكدة فقط من مصادرموثوقة كالسلطات والبلديات.

