
2021-08-16

 

 Falunالى تالميذ وتلميذات المدرسة االعدادية في بلدية 

 

 مرحبا بكم الى حيث سنة دراسية جديدة
 

انطالقا من قرار السلطات المعنية فان التدريس سوف يكون في المدرسة. ومن أجل أن 
تسير االمور على ما يُرام، فانه ال بد من تكاتف الجميع وتعاونهم من أجل التقليل من خطر 

 انتشار العدوى والتفشي العنقودي اي اإلصابة الجماعية في المدرسة.

ان االرشادات والنصائح والتوصيات ستكون نافذة المفعول لدى بداية الدراسة في بلدية 
Falun ان هذه االرشادات والنصائح والتوصيات متخذة وفقا لتوجيهات السلطات المعنية .

من المهم أن تُراعى هذه التوجيهات وتُتبع من قَِبْل . إنه Dalarnaوكذلك من وقاية العدوى 
 الجميع، اْذ ان المسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا. 

انطالقا من وضع العدوى الحالي فانه من الممكن حصول تغييرات مع فترة انذار قصيرة 
 بخصوص التوجيهات، وبناءا على ذلك، ال بد من أخذ الحيطة واالستعداد.

 

 المرء قد خرج مسافرا اذا ما كان 

 عليهم بالفحص لدى عودتهم الى  ،بصورة كاملة ان االشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح
 االطفال دونالسويد. ان هذا هو المعمول به حتى لو ان المرء لديه أعراض أم ال. 

سن السادسة والذين هم بال أعراض، ال يحتاجون الى إجراء فحص بعد العودة بيد 
اء في المنازل على ان يتفادوا االتصال عن قرب باآلخرين وذلك لمدة أن عليهم البق

 سبعة أيام.
  بالنسبة لألشخاص الذين قد تلقوا التطعيم الكامل، عليهم إجراء الفحص لدى تواجد

 .covid-19أية أعراض من شأنها ان تدل على االصابة بمرض 
  السفر اليها )رابط الى موقعبلدان التي تنصح وزارة الخارجية بعدم اللدى العودة من 

فان سلطة صحة الشعب توصي بإجراء الفحص لدى الوصول الى السويد،   آخر(
كما يجب إجراء فحص ثاني بعد خمسة أيام من الوصول. وعلى المرء ايضا أن 

 ينعزل لمدة اسبوع بعد العودة الى السويد. 
  :1177يتم حجز موعد للفحص على.se 
  الفحص من بعد السفر هم: االشخاص الذين كانوا قد أصابهم ان المستثنين من إجراء

خالل نصف السنة االخيرة والذي قد تم التأكد منه عن طريق  covid-19المرض 



PCR وكذلك االشخاص الذين تلقوا اللقاح وقد مضى اسبوعان على اخذ الجرعة ،
جراء ، فهم اآلخرون الذين ال يحتاجون الى إcovid-19الثانية من اللقاح ضد 

 الفحص لدى عودتهم من الخارج الى السويد. 
  :من أجل المزيد من المعلوماتRekommendationer till dig som reser in i Sverige från 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) —utlandet  الى من يسافر  توصيات :أي
ـ سلطة صحة الشعب  الى السويد من خارج البالد ثانية  

(folkhalsomyndigheten.se) 

 

 Covid-19 بمرضاألعراض التي قد تدل على اإلصابة 

 السعال 
 الحّمى 
 سيالن او انسداد االنف 
 تغيّر في الشم والمذاق 
 الم في الحلق 
 الصداع 
 الغثيان 
 الم في العضالت 
 الم في البطن 
 اإلسهال 
 التعب 

 

 لدى إصابة المرء باألعراض:
حتى لو كان المرء قد تلقى  إجراء الفحص لدى حصول االعراضيجب على الجميع 

المجازفة او  ألحدال يحق  االمر مجرد نزلة شعبية عادية. بانالتطعيم الكامل او يعتقد 
 المخاطرة بل عليه إجراء الفحص وانتظار الجواب على ذلك.

خر آ، والذي يدل على ان المرء قد أصابه شيء لدى الحصول على جواب فحص سلبي
فعليه ان يبقى في المنزل الى ان يكون غير ُمعٍد. وإال فان  يؤدي الى ظهور تلك األعراض،

هناك خطورة انتشار عدوى النزلة الشعبية على سبيل المثال، والذي معناه ان يقوم جميع 
 من تمت اصابتهم بها بإجراء الفحص. 

 



. ال يجوز se.1177دائما عبر إجراء الفحص لدى وجود أعراض يتم حجز موعد له 
 . Antigentester/snabbtesterأي ات المستضدة/الفحوصات السريعة استخدام الفحوص

 

 حاللقا

يوصيان الجميع ممن يستطيعون ويحق لهم  Dalarnaان سلطة صحة الشعب وإقليم 
، وذلك covid19الحصول على اللقاح أن يتوجهوا الى المكان المخصص لتلقي اللقاح ضد 

الن هذا اهم ما يجب ان يفعله المرء من أجل ايقاف انتشار العدوى. تعتقد السلطات بأنه من 
المهم ان يقوم اكبر عدد ممكن من الناس الذين بمستطاعهم تلقي اللقاح ان يختاروا ذلك اذ 

 ان هذا هو السبيل االكثر فعالية من أجل ان يتجنب المرء االصابة الخطيرة او الموت بسببٍ 
 .covid-19من 

هو اختياري ومجاني في آٍن واحد. اّن هذا لهو متوفر ومتاح  covid-19 لقاح ضد تلقيان 
أو مولودين قبل ذلك. ان مكتب الدواء  2005لجميع السكان في السويد الذين هم من مواليد 

 عاما من العمر. أما كيف يقوم 12االوروبي  قد وافق على تلقي اللقاح لكل من وصل الى 
 مكتب الدواء السويدي بهذا الصدد، فعلينا انتظار الجواب بهذا الخصوص.

 يتم أخذ اللقاح بجرعتين مع فاصل زمني عدته بعض االسابيع. 

 

 تلقي اللقاح في المدرسة
أو قبل هذا التاريخ بإمكانهم حجز موعد من اجل  2005االشخاص الذين هم من مواليد 

سوف تقومان مع  Norslundولية والمركز الصحي في تلقي اللقاح. ان الرعاية الصحية اال
وذلك في المدارس لجميع الشبان الذين  covid19بتنفيذ إجراءات التلقيح ضد  Falunبلدية 

فما تحت. ان المعلومات الخاصة بهذا الشأن وكذلك بالنسبة لحجز  2005هم من مواليد 
داية الدورة الدراسية وسوف موعد ألجل تلقي اللقاح  سوف تكون لدى متناول اليد في ب

 تصل الى كل تلميذ في ذلك الموعد المحدد.

 :se.1177إن حجز موعد للتطعيم سيكون عبر 
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-
infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-
for-vaccination-i-region-dalarna/ 

 
 



 ماذا نفعل كي نقلل من خطورة انتشار العدوى ضمن المدرسة:
 مجموعات التالميذ والمستخدمون
واألشخاص بدرجة اقل ما يمكن، أي تحديد عدد يجب السعي الى خلط المجموعات 

 االشخاص الذين يلتقي بهم احد المستخدمين او احد التالميذ. 

 

 منع االزدحام 
واألماكن االخرى من اجل تسهيل عملية  القاعات الدراسية، قْم بمراجعة غرف المستخدمين

خطيط االستراحة، الغداء واألنشطة االخرى من ابتعاد البعض عن البعض اآلخر. قْم بت
 حيث االوقات والمواعيد بحيث يتم االبتعاد الالزم من اجل تجنّب االزدحام. 

 
 غسل االيادي  

وجود الصابون والمناشف الورقية في المرافق الصحية. وجود معقّم اليد في اماكن معينة 
 مثل المدخل، الصف الدراسي وكذلك صالة الطعام.

 

 النشاط في الهواء الطلق يوم
يتم هذا النشاط خارج المدرسة أي في الهواء الطلق. هنا ايضا يجب عدم الخلط بين تالميذ 
الصفوف والمدارس المختلفة. يجب ايضا وضع االعتبار لدى التخطيط عند الطقس السيئ 

 وكذلك المواقف التي تشتمل على الخطورة كمثل الغداء. 

 
 اللقاءات 

وما شابه ذلك،  واالبتداء بالنشاطات آلباء واألمهات وكذلك لقاءات المستخدمينلدى لقاءات ا
فان التوجيهات الخاصة بهذا الشأن هي عدم القيام باللقاءات المكانية أي التجمع في مكان 
 امعين. ان اللقاءات الخاصة باآلباء واألمهات يجب ان تكون رقمية أي عبر االنترنيت. أم

اصة بالبدء في عمل شيء ما، فيجب ان ال تتم في أي مكان في بخصوص النشاطات الخ
 الوقت الحاضر وإنما يجب ان تكون رقمية أي عبر االنترنيت.

 

 
 



 الفم ي واق
ليس هناك بعد اليوم أية توصية بخصوص ارتداء واقي الفم ضمن النشاط المدرسي في 

ان ارتداء واقي الفم مجاز به اذا ما شاء المرء ذلك. ان هذا يمكن ان يحدث  .Falunبلدية 
على سبيل المثال عندما يكون المرء قريبا من اآلخرين، أو يريد المرء استخدام واقي الفم 

 ألسباب اخرى كمثل ان ال يكون المرء البالغ قد تلقى اللقاح بعُد.
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