
 ۱۹ الساللة كورونا فیروس حول والحضانة للمدرسة معلومات
 أن یمكن التي للتدابیر واقتراحات المرضى التالمیذ مع التعامل كیفیة حول نصائح المعلومات تُوفر

 شؤون ھیئة و العامة الصحة ھیئة  من مأخوذة المعلومات. العدوى إنتشار خطر لتقلیل المدرسة تتخذھا
 بمتابعة العامة الصحة ھیئة وتقوم باستمرار تتغیر كورونا بفیروس المتعلقة تطوراألحداث. المدارس
 .السوید في العدوى انتشار لمخاطر منتظم یمیتق وتجري الوضع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدارس في كورونا بفیروس العدوى انتشار مخاطر من للحد  نصائح
 الحمى مثل أعراض إلى االنتباه والموظفین الطالب على یجب انتشارالعدوى مخاطر من الحد أجل من

 الشيء وھذا المنزل في البقاء تََوجب األعراض ھذه مثل ظھور حال وفي التنفس في وصعوبة والسعال
 تسري التوصیات. والمفاصل العضالت وآالم والزكام الحلق التھاب مثل أعراض على أیًضا ینطبق
 لتزاماإل والموظفین التالمیذ على یجب ،ال أم یمرض أن قبل مسافًرا الشخص كان إذا عما النظر بغض
 خالیًا تكون أن ویجب ،مریض أنت طالما  المجتمع في آخر شخص أي كحال حالھم المنزل، في بالبقاء

 .المدرسة إلى بالعودة لك یُسمح أن قبل یومین لمدة األعراض من

 ومن إلزامي تعلیم لدیھم مماثلة مدارس بأي أو األساسیة المرحلة بمدارس الملتحقین التالمیذ معظم
 من نظرالوقایة وجھة العامة الصحة ھیئة تُقیم الحالي الوقت في .المدرسة إلى الذھاب منھم الُمتوقع
 .لالمنز في األصحاء الطالب لبقاء سبب یوجد ال نھأب العدوى

 كوفیدي لـ مماثلة بطریقة  ینتشر والذي األنفلونزا مرض انتشار من المكتسبة الخبرات إلى التقییم یستند
 على جًدا ضئیالً  یكون تأثیره أو تأثیر أي لھ لیس المدارس إغالق أنّ  نعلم التجارب نفس على وبناءً  ۱۹

 .أیضا مھما دورا المدرسة تلعب  مثال كاالجتماعیة أخرى نظر وجھات من. العدوى انتشار

 المدرسي الدوام خالل الطالب أحد مرض إذا
 .ممكن وقت أقرب في المنزل  إلى الذھاب علیھ یتوجب الدراسي الیوم خالل الطالب أحد مرض إذا

 إلى العودة الطالب بإمكان كان إذا ما ویُقیم الطالب أمر بولي باإلتصال المدرسة في موظف یقوم حینھا
 .أمره ولي قدوم حتى لوحده غرفة في االنتظار علیھ یتوجب أم بمفرده المنزل

 المعلومات من لمزید االتصال طرق
أن  أي ان،الرئیس نالمسؤوال ھماالحكومیة  الغیر للمدارس  اإلدارة ومجلس الحكومیة للمدارس البلدیة

 قد .المدارس في العمل بیئةعن  مسؤولالشخص الو العمل ربعاتق  على تقعاتخاذ القرار  مسؤولیة
 ھذه لمثل أساس بمثابة العدوى من للوقایة اإلقلیمیة والوحدة العامة الصحة ھیئة قبل من التقییم یكون

 .القرارات

 الصحة ھیئة موقع على 19-كوفید حول واألجوبة األسئلة إلى ارجع ، 19كوفید  حول عامة أسئلة أي



 .11313 الوطني المعلومات برقم االتصال أیًضا یمكنك األسئلة لطرح, العامة

كون عندما ت .الھیئة السویدیة لبیئة العملكون لدیك تساؤالت حول المسؤولیة عن بیئة العمل راجع عندما ی
المسؤول  مراجعةیرجى معینة في المدرسة   لتالمیذ وأولیاء األمور حول حالةمخاوف وأسئلة لدى اھناك 

الوقایة من العدوى  لمدرسة حولفي المدرسة مع إدارة ا تتعاون ھیئة صحة الطالب .في المدرسة الرئیسي
  .لوقایة من العدوىلاإلقلیمیة ھیئة الیتبعون نصائح ھیئة الصحة العامة ونصائح  موھ .والنظافة في المدرسة

 المتبعة لمكافحة إلتھابات الجھاز التنفسي التدابیر الوقائیة
 الجھاز التنفسيبفیما یلي قائمة باإلجراءات الوقائیة العامة المتبعة  لمنع انتشار إلتھابات 

 .تجنب لمس وجھك وعینیكـ 

 .األشخاص المرضى االتصال القریب معتجنب ـ 

اغسل یدیك دائما بالصابون والماء الدافئ  قبل تناول وجبة الطعام وعند تحضیر الطعام ـ 
یمكن لكحول التنظیف الیدوي أن یكون خیاًرا عندما ال تتوفر  ،وبعد استخدامك للمرحاض

 .إمكانیة لغسل الیدین

حینھا یتم منع العدوى من االنتشار  ورقيفي فجوة الذراع أو في مندیل اسعل واعطس ـ 
  .ومنع تلوث الیدین

 . ذكر الطالب یومیًا بأھمیة اتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع انتشار العدوىـ 

یمكن للمدرسة اتخاذ المزید من اإلجراءات لمنع انتشار العدوى ، فیما یلي المزید من المقترحات لتدابیر 
  .معینة

 
 نظافة الیدین

قم بتعلیم  .عن أھمیة  النظافة الجیدة للیدین وذكر الطالب بغسل أیدیھم دائما بالصابون والماء تحدث
لغسل الیدین في المدرسة توفر جمیع المستلزمات الالزمة  تأكد من .األطفال والطالب كیفیة غسل الیدین

 .الصابون والمناشف الورقیةكالماء و

  .درسةاطبع وعلق  ملصقات عن غسل الیدین في الم

الصابون والماء مثل  ھناك أماكن ال یتوفر فیھا ،حاول وضع  كحول التنظیف الیدوي في أماكن مناسبة
  .المداخل وصاالت الطعام

یجب على التالمیذ قدر اإلمكان عدم أخذ الطعام بأنفسھم . راجع اإلجراءات عند كل موعد طعام مدرسي



  .القیام  بذلك عوضا عنھمیمكن للعاملین في صالة األكل  ،في صالة األكل

 التنظیف

مقابض  ،مثل أسطح الطاوالتاألسطح  ،العمل على تنظیف غرف المدرسة وبشكل خاص المراحیض
استخدم منظف قلوي معتدل یمكن استعمالھ . على األقل مرة واحدة في الیوم، األبواب ودرابزین الدرج

قم بتنظیف وبمسح  .في المرحاض بانتظامالموجودة  مھمالتتأكد من إفراغ  سلة ال. لجمیع أعمال التنظیف
 .للحواسیب كل یوم ولوحات المفاتیح، لوحات القراءة األلكترونیة األلعاب، الحواسیب

 التجمعات
 كن األخرىبین الطاوالت في الحصص الدراسیة وفي صاالت الطعام وفي األماجیدة مسافة  وضعقم بـ 

 .إن أمكن

ھذا یسري على سبیل المثال على صالة  .قدر اإلمكان الكبیرة للطالبالعمل على تجنب التجمعات ـ 
یمكن للمدرسة على سبیل المثال . صالة اإلجتماعات واألماكن األخرى ،غرفة تعلیق المعاطف ،الطعام

یمكن  ،فس الوقتفي ن ھمبحیث ال یأكل جمیع ة الغداءفترإلى مجموعات صغیرة عند لطالب ا قسیمت
كما یمكنھا تمدید فترات اإلستراحة وذلك للحد من .  ونھایتھ موعد بدء الیوم الدراسيیریللمدرسة أیضا تغ

  .التجمعات الكبیرة للطالب

 أوبیت ھوس)(على سبیل المثال البیت المفتوحات، تجمعفیھا العمل على التقلیل من األنشطة التي ـ 
 .والعروض الموسیقیة للطالب وأولیاء األمور

خاصة  األنشطة  االستراحة في الھواء الطلق إمكانیة القیام باألنشطة المدرسیة وقضاءالعمل على رؤیة ـ 
مثل یمكن لبعض الحصص التدریسیة   (الفریتیدز)،واألنشطة في وقت فراغ الطالب في مرحلة الحضانة

 .أن تُجرى في الھواء الطلق ةالریاض

 .إن أمكن تتضمن االتصال القریبألخرى التي العمل على تجنب األنشطة الریاضیة واألنشطة ا ـ

 التعلیم
مخاطر  ناقش مع الطالب. تحدث  للطالب عن الفیروس وعن التدابیر التي وضعھا المجتمع لمنع انتشاره

 .نشر الشائعات ونظریات المؤامرة وأھمیة نقد المصدر

من موقع ھیئة الصحة العامة وموقع  سة أخذ المعلوماتكدعم للمعلومات یجب على الموظفین في المدر
 .معلومات مجمعة غن فیروس الكوفید على ھذین الموقعینحیث یوجد  ،ھیئة شؤون المدرسة

 ،على الجمیع االنتباه  بشكل خاص في الوضع الحالي لعدم ظھورتعلیقات مسیئة أو تنمرفي المدرسة
كبیرة حتى ال تظھر مثل تلك یتحمل كل من موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور مسؤولیة 

 . التصرفات في المدرسة

 


