ﺳﻼم ﺑﮫ واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ !
ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺑﯾن ھﻣدﯾﮕر ﻧﮕﮭدارﯾﯾد واﺳﺗﻘﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد........
اﮐﻧون ﺗرم درﺳﯽ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﻣﺳﯾرﺧود را طﯽ ﮐرده اﺳت  ،داﻧش آﻣوزان ﺳﺎل اول ﺟواﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ ﺷده اﻧد و ﺑرای ﺳﺎل
ھﺎی  2و  ، 3ﻣدرﺳﮫ ﺑﻌد از دوره آﻣوزش ﺗرم ﺑﮭﺎر از راه دور دوﺑﺎره روزﻣره ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ روزﻣره  ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻓرد ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻧوز در ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ھﺳﺗﯾم  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ﺗﺎ ﯾﺎدآوری ﺷود آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﻣﯽ داﻧﯾم:
ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد! در اﺗﺎق ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ازدﺣﺎم در اﺗﺎق ھﺎی ﻏذاﺧوری  ،راھروھﺎ وﻣﻧﺎطﻖ دﯾﮕر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و اﺿطراب ﮐﻣﺗری اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗن ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران در ﻣﻌرض ﺧطر ﻋﻔوﻧت ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ و ﻣراﻗب اﺳت – ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را دوﺳت دارﯾد  -اﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺟﺎم دھﯾد!

•
•

دﺳت ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد .طرﯾﻘﮫ آﺳﺎن ﺑرای دور ﻧﮕﺎه داﺷﺗن اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ.
اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

اﮐﻧون ﺟواﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ  Covid-19را ﺑرای ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ رد ﮐﻧﻧد:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-ungamed-symtom-pa-covid-19-rekcomeeras-pcr-testning-for-snabbare-atergangﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ/ﭘﯾش از اﯾن ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻋﻼﻣت در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش  ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻼﺋم
ﺧﻔﯾف ﻣداوم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  ،در ﺗرﮐﯾب ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣون  ،ﺗﺎ ﺣد ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔردﻧد.
داﻧش آﻣوزان ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ ﻣرﮔز ﺑﮭداﺷت ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﭘﯾﺎده روی ﯾﺎ دوﭼرﺧﮫ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﯾد .ﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎھش دادن ازدﺣﺎم در ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑرای ﯾﺎدآوری رھﻧﻣودھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد!
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ آﻣوزش از راه دور اﺳت  -ﮐﺎری ﮐﮫ در ﺻورت اﻓزاﯾش ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
اﻧﺟﺎم آن ﺷوﯾم .ﻧﮫ ﻣﺎ  ،ﻧﮫ داﻧش آﻣوزان و ﻧﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ﻣﺷﮑل را
ﺑرطرف ﮐﻧﯾم.
ﺗﺷﮑراز ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ! اﮐﻧون ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺑﯾن ھﻣدﯾﮕر ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم واﺳﺗﻘﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرﺻت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ در ﺣد اﻣﮑﺎن اﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد!
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