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 ( Falu kommun) "فالو" کموندر  دبیرستانیشاگردان به  مربوطاطالعات 

 

 ! تحصیلی خوش آمدید جدید به سال
مهم  این کار،  انجام . برایحضوری در مدرسه دریافت کنندآموزش این حق را دارند که  مسئولین، همه شاگردان اتتصمیم طبق

داده  خوشه ای در مدارس کاهش  همچنین سرایت هایجدید و  سرایتخطر  طوری کهکنیم  همکارییکدیگر  اب گیهماست که 
 .شود

بر اساس   نهاشود. آ باید پیگیری "فالو" کمونزیر هم اکنون در آغاز مدرسه در  پیشنهادات دستورالعمل ها، توصیه ها و این 
بسیار مهم است که . تنظیم شده است  (Smittskydd Dalarna) بیماری های عفونی داالرنا خدماتو  اداراتدستورالعمل های 

که طبق این پیشنهادات عمل   دیمسئولیت دار شما به عنوان شاگردپیگیری شود، اینجا  پیشنهاداتدستورالعمل ها، توصیه ها و 
 .کنید

 یشود. در چنین شرایط ایجادوصیه ها و دستورالعمل در ت فوریبه طور  بر اساس وضعیت عفونت فعلی، ممکن است تغییرات
 همچنین وجود داشته باشد. تغییراتمواجه شدن با این مهم است که آمادگی برای 

 

 داگر سفر کرده ای
 اینکه بدون توجه بهشوند. این امر  فورا تستبازگشت به سوئد بعد از باید شده اند، که به طور کامل واکسن ن کسانی •

به کشور تست شوند   از ورود بعد ندارند نیاز بدون عالئم و سال شش  صدق می کند. کودکان زیر دارد یا نه عالئم فرد
 کنند. خودداریجدید تماس های  و و به مدت هفت روز از تماس های نزدیک  بیرون نروندخانه  ازباید  ولی

  ، بایدرا داشته باشند باشد ۱۹عالئم کووید  دبتوانکوچک ترین عالئمی که اگر  شده اند افرادی که به طور کامل واکسن •
 خود را تست کنند. 

توصیه وزارت بهداشت این   کرده است( سفر کشورهایی که وزارت امور خارجه علیه آنها توصیه)  هنگام ورود از •
.  دهدوئد خود را فورا تست کند و همچنین بعد از پنج روز یک تست مجدد انجام فرد مسافر بعد از ورود به س است که

 د از ورود به کشور قرنطینه کند. عفرد مسافر باید خود را همچنین در طول یک هفته ب
 رزرو می شود.  (www.1177.se) ۱۱۷۷تست از طریق صفحهٔ  •
  ۱۹می باشند که در طول شش ماه اخیر مبتال به بیماری کووید  : افرادیالزم نیست تست شوند از سفر افرادی که بعد •

همچنین افرادی که هر دو واکسن علیه  .کرده اند( تایید PCRاز طریق تست "پی.سی.آر." ) ی خود رابوده اند و بیمار
دارند بعد از بازگشت به سوئد خود را تست را زده اند و دو هفته از واکسن دوم گذشته است، الزم ن ۱۹بیماری کووید 

 کنند.
پیشنهادات وزارت بهداشت مربوط به بازگشتن به سوئد را مطالعه کنید:  برای کسب اطالعات بیشتر •

(folkhalsomyndigheten.se)   
 

 ( Covid-19) ۱۹بیماری کووید   نشان دهنده  احتمالی عالئم
 سرفه  •
 تب •
 بند/کیپ بودن بینی یا  آب ریزش بینی •
 ات در حس بویایی یا چشاییتغییر •
 گلودرد •
 سردرد  •
 حالت تهوع   •
 ت درد عضال •
 درد معده •
 اسهال  •
 خستگی •

 



     ده باشیدش  عالئمدچار اگر 

یک  این فقط دیو فکر می کن باشید حتی اگر به طور کامل واکسن شده ،شوندکل افراد که دچار عالئم شده اند باید تست 
  در این شرایط باید خود را تست کنید و منتظر نتیجه تست باشید. .نباید ریسک کند کس هیچاست.  سادهسرماخوردگی 

 سرایت دهندهباید تا زمانی که  و  دچار عالئم شده ایددیگری  عاملکه شما از   است به این معنی ،باشد منفی تستنتیجه  اگر
افراد بیشتری مجبور شوند و که سرماخوردگی گسترش یابد  وجود دارد این ریسکدر غیر این صورت بمانید.  نیستید در خانه

 خود را تست کنند.  

  تست میشود. رزرو (www.1177.se) ۱۱۷۷صفحهٔ  طریق یشه ازهم، دارند عالئم که یبرای افراد تستبرای گرفتن  وقت
 نباید استفاده شود.  (Antigentest/snabbtest"آنتیژن" )تست های موسوم به تست فوری یا  های

 

 واکسن

اجازه دارد به هر کسی که  (Dalarna Regionاستان "داالرنا" ) و (Folkhälsomyndigheten) عمومی سوئد بهداشت وزارت
که این واکسن را بزند و خود را از این طریق علیه بیماری   می کند را بزند، توصیه ۱۹بیماری کووید  می تواند واکسن علیه و

مسئولین معتقد  طوری که بیماری گسترش پیدا نکند. شودبر می آید انجام  افراد کاری که از دست  ههم زیرا مهم است که ایمن کند
بیمار شدن و  در گذشتن کاهش  شدید استفاده کنند که امکان  بهتر است که افرادی که می توانند واکسن شوند از این امکان که اند 
 . این بسیار امر مهمی است .یابد

یا   ۲۰۰۵سوئد که سال  می باشد و به کل شهروندان و افرادرایگان نیز  داوطلبانه و  ۱۹بیماری کووید  واکسن علیهامکان دریافت 
امکان ارائه واکسن از   (Europeiska Läkemedelsverketداروئی اروپا )خدمات زودتر به دنیا آمده اند ارائه می شود. اداره 

در مورد این    (Svenska Läkemedelsverketداروئی سوئد ) خدمات  این که اداره، سال را نیز تصویب کرده است  ۱۲سن 
 خواهد گرفت هنوز تصویب نشده است.  چه تصمیمی  موضوع 

 تکرار شود. باید بار ۲هفته  چندمدت  طولدر این طور انجام می شود که  واکسن شیوه زدن 

 ارائهٔ واکسن در مدرسه 
 Norslundsو یا زودتر می توانند برای دریافت واکسن وقت رزرو کنند. درمانگاه "نورسلوند" ) ۲۰۰۵افراد متولد 

vårdcentral) ( "همراه با همکاری کمون "فالوFalu kommun واکسن کووید )یا   ۲۰۰۵را برای جوانان متولد سال  ۱۹
ودتر در اماکن مدارس ارائه خواهد کرد. اطالعات مربوط به رزرو وقت برای واکسن در اوایل ترم درسی به شاگردان اطالع ز

 داده خواهد شد.  

--https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar) :۱۱۷۷وقت برای دریافت واکسن همیشه از طریق صفحهٔ 
besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--

dalarna/-region-i-vaccination-for-tid-19/boka-covid-mot-vaccin-oronavirus/omc)   
 

 گسترش عفونت در داخل مدرسه انجام می دهیم:  کاری که ما برای کاهش خطر

 کارکنان  و  گروه های دانشجو
طوری که کارکنان و شاگردان با افراد محدودی  را از هم جدا نگه داریم  ی مختلفامکان گروه ها حدما کوشش می کنیم که تا 

 کنند.  مالقات
 

 تجمع در اماکن جلوگیری از 
فاصله گرفتن از یکدیگر آسان تر شود.  همگانی را طور تنظیم می کنیم که  کالس های درس، و فضاهای دیگرما اماکن کارکنان،  

هم برای جلوگیری از تجمع های تنگاتنگ بسیار   ناهار و فعالیت های دیگرزنگ ، ریزی کردن اوقات زنگ تفریح برنامهاز قبل 
   مهم است.

 

 



 را بشویید  یتاندست ها 
  سالندرس و   های ، کالسیوروددر مانند  اماکندر  دست بهداشتیالکل . وجود دارد دست شویی هاصابون و دستمال کاغذی در 

 قابل دسترس و استفاده خواهد بود.  خوری ناهار
 

 ( Friluftsdagفعالیت های آزاد )روز 
از  شاگردان انجام این فعالیت های نیز توصیه می شود کهپیشنهاد می شود که این فعالیت ها در فضای آزاد آنجام شود. ضمن 

برنامه ریزی با توجه به اوضاع آب و هوا و ارزیابی ریسک مثال ضمن خوردن  .از هم جدا باشندکالس ها و مدارس مختلف 
 ناهار، مهم است و باید انجام شود.  

 جلسات 
.  به طور حضوری برگزار نشوند (kickoffبزرگتر ) جلسات بین کارکنان و والدین و همچنین دیگر جلسات توصیه می شود که 

 به طور حضوری امکان پذیر نیست.  (kickoffجلسات موسوم به ) .والدین به صورت دیجیتالی برگزار می شود با  جلسات

 صورت  بهداشتی ماسک
استفاده از ماسک دل   و بنا بر این وجود ندارد "فالو" کمون  داخل مدرسه در فعالیت های ماسک دراستفاده از  توصیه ای برای

مثال در موقعیت هایی که افراد نزدیک به یکدگر ایستاده اند و یا بزرگساالنی که هنوز واکسن نزده اند خودشان   ، می باشد هبخوا
 می توانند در مورد استفاده ماسک تصمیمگیری کنند.   

 

Johan Svedmark
Skolchef i Falu kommun


