روﯾﮑرد ﺑﮫ  Covid 19ﺑرای داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی Kunskapsförbunets

ﺳﻼم ﺑﮫ داﻧش آﻣوز دﺑﯾرﺳﺗﺎن !
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد!
اﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﯾم و ﺑﺎﯾد ﺧود و دﯾﮕران را ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ ﮐﺎھش ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت را دارﯾم.
ﻣﮑﺗب دﺑﯾرﺳﺗﺎن در اﺑﺗدای ﺗرم ﭘﺎﯾﯾز  HT20ﺑﮫ ﺗدرﯾس ﻣدارس ﺑرﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ھم وظﯾﻔﮫ دارﯾم ﮐﮫ
ﺑطور ﻓﻌﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣراﻗب دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی زﯾر ﺑﺎﺷﯾم:

•
•
•
•
•
•
•
•

در ﺻورت اﻣﮑﺎن ازدوﭼرﺧﮫ ﺳواری ﮐردن ﯾﺎ ﭘﯾﺎده رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد – از اﯾن طرﯾﻖ ﺑرای ﮐﺎھش
ازدﺣﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓرت ھﺳﺗﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﻼم ﮐردن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد  -ﻣﺛﻼً از ﭘﺎھﺎ و آرﻧﺞ ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از آﻏوش ﮔرﻓﺗن و
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
دﺳت ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد.
اﮔر ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد  /ﻋﻼﺋم دارﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾد )ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد(.
اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد  ،ﻣرﯾﺿﯽ ﺧود را ﺧﺑر دھﯾد و ﺑﺎ اﺳﺗﺎد ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﮫ زﻣﺎن وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻧﮭر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد.
ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد  -اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎﯾﺗﺎن در ﺳﺎﻋت ﺗﻔرﯾﺢ  /ﺳﺎﻋت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯾن دو زﻧﮓ
در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ ﺳﮑوﻧت ﻧﻧﻣﺎﻧﯾد.

اﮔر ﺑﮫ وﯾرس  Covid 19ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد  ،ﻣوارد زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود:

طﺑﻖ آژاﻧس ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳوﺋد  ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ھﻔت روز ﭘس از ﻣرﯾض ﺷدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد  ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دو روز
ﻋﺎری از ﺗب ﺑﺎﺷﯾد و ﺧود را ﺑﮭﺗر اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑدون ﻋﻔوﻧت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

اﮔر در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺷده اﯾد  ،ﺑدون ﻋﺎرﺿﮫ ﻣدت ﺑﯾﺷﺗری طول ﻣﯽ ﮐﺷد و اﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎری از ﻋﻼﺋم ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری ﺷده
اﯾد  ،ﺗﻧﮭﺎ ھﻔت روز ﭘس از ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑدون ﻋﻔوﻧت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷوﯾد اﮔر ﻣرﯾض ﻧﺷوﯾد.
ﻣﻌﻣوﻻً ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ ﺑﻌد از ﻋﻔوﻧت ﺗﻧﻔﺳﯽ وﺟود دارد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدت طوﻻﻧﯽ آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻣﺎ ﺳراﯾت ﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺑﯾش از ھﻔت روز از ﻣرﯾض ﺷدن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود و ﺣداﻗل دو روز از ﻋﻼﺋم دﯾﮕر ﻋﺎری ﺑودﯾد .ﺳرﻓﮫ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺳراﯾت ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽ
ﺷود.

ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﻧﯾﺳت.

ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﭘﯾروی از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت  ،ﺗﻼش ھﺎی وﯾژه ای را ﺑرای ﮐﺎھش ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم:

•

در ﻣﺣل ﻣدرﺳﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

•

ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﯾز ﮐردن اﺿﺎﻓﯽ روی ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﺎﯾد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

•

در ﺳﺎﺣﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد زﯾﺎدی ﺑﮫ طور ﻋﺎدی در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد  ،ﺟرﯾﺎن ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود و
در ﮔزﯾﻧﮫ اوﻟﯽ ﺑرای دادن ﻧﮭﺎر ﺗﻌداد ﻣﻌﯾن ﮔروپ داﻧش آﻣوزان در ﻣﺣل دﯾﮕر درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

•

از ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرﮔﺗر داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺟرﯾﺎن ﺗرم ﺻورت ﺑﮕﯾرد.

