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اداره آﻣوزش و ﭘرورش
اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﮐووﯾد ١٩-ﺑرای دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎ
در ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-اﺳت داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ و ھم ﭼﻧﯾن داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﭼﮫھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑﺎﯾد
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧود ﺷﺎﮔرد در ﺳﻼﻣت ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ اﻟزاﻣﯽ اﺳت .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ از طرف اداره ﺳﻼﻣت و
ﺗﻧدرﺳﺗﯽ اﺑﻼغ ﺷده اﺳت .ﭘﯾش از اﯾن  ،ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﺎﻻ ﻓﻘط ﺷﺎﻣل داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود .وﻟﯽ اﮐﻧون ﺷﺎﮔردن دﺑﯾرﺳﺗﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ را
ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود .ﭘس ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روال ھﻤﯿﺸﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد.

ﻏﯾﺑت داﻧش آﻣوزان طﺑﻖ ﻣﻌﻣول ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﻋﻼم ﺷود .ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺗﮑﺎﻟﯾف درﺳﯽ را
ﺑﮫ دﺳت داﻧش آﻣوزان ﺧود ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ از درس ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧﻧد .ﻣﺎ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھﯾم.

ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺟواب ﺗﺳت ﮐووﯾد ١٩-ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ادره ﺑﮭداﺷت و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻣل
ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ﭘرﺳﺷﯽ در ﻣورد ﮐووﯾد ١٩-و ﻗواﻧﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آدرس اﯾﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ رﺟوع ﮐﻧﯾد:
1177.se/uppsala-lan

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

دﺑﯾرﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ دوران ﺳﺧﺗﯽ را ﻣﯾﮕذراﻧد .ھﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھﻣﮑﺎران ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺑرﻧد ﺗﺎ
داﻧش آﻣوزان دوره آﻣوزﺷﯽ ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اطﻼﻋﺎت ١١٧٧
در ﺳﺎﯾت  1177.seﻣﯾﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﮐووﯾد ١٩-را ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺧواﻧﯾد.

ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد ﮐووﯾد ١٩-ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ٠٨-١٢٣۶٨٠٠٠ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .وﻗت ﺗﻠﻔن روزھﺎ ی ﮐﺎری از ﺳﺎﻋت
 ٩-١۵ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻓراد آﮔﺎه ﺑﮫ اﻣور ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و ﮐووﯾد ١٩-ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﭘرﺳشھﺎی ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از
ﺟﻣﻠﮫ :اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻋرﺑﯽ ،ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎی ،ﻓﺎرﺳﯽ ،دری ،ﺗﯾﮕرﯾﻧﯽ ،آﻣﺎرﯾﻧﺟﺎ ،روﺳﯽ ،ﺑوﺳﻧﯽ ،ﮐروﺳﯽ ،ﺻرﺑﯽ و اﺳﭘﺎﻧﯾوﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑدھﻧد.
رد ﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
اﮔر ﮐﺳﯽ در ﻣدرﺳﮫ دﭼﺎر ﮐووﯾد ١٩-ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧﺗﻘﺎل آن ﺑﮫ دﯾﮕران ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﻧﺷﺎ ﺷراﯾت ردﯾﺎﺑﯽ ﺷود.
ھدف از ﺗﺳرﯾﻊ در ردﯾﺎﺑﯽ وﯾروس  ،ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن داﻣﻧﮫ ﺷﯾوع و ﺷراﯾت آن اﺳت.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ :اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺷده در ﺗﻣﺎس ﺑوده اﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و در ﺟرﯾﺎن ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﭼون اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﺟود دارد.
ﻣﻧﺷﺎ ﺷراﯾت -ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن وﯾروس آﻟوده ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺳﯾر ﺷراﯾت -ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ و در ﮐﺟﺎ ﺷﺧص آﻟود ﺷده اﺳت؟ اﮔر داﻧش آﻣوزی ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ
آﻣوزﮔﺎر و ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ اطﻼع دھد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ  ،ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن داﻧش آﻣوز ﺑوده ﭘﯾدا و در ﺟرﯾﺎن ﻗرار
دھﻧد.
ﺑﻪ زودی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﯾﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ات ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻦ ﯾﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه.
ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوزان در ﮐﻼس و در ﺳﺎﻟن ﻏذاﺧواری ﮐﻧﺎر ھم ﻣﯾﻧﺷﯾﻧﻧد  ،ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن ﻓراﻏت از ﺟﻣﻊ ﺷدن ﺑﮫ ﺻورت ﮔروهھﺎی
ﺑزرﮔﺗر ﺧوداری ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺟﺷن ﯾﺎ ﮔردھﻣﺎی ﻧﺑﺎﯾد در ﮐﻼس ﺑرﮔزار ﺷود .زﯾرا اﯾن ﻧوع ﺟﻣﻊ ﺷدنھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﺎﻣل ﺳراﯾت و
ﺷﯾوع وﯾروس ﺷوﻧد .ﭘس ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳﺷﺎن داری و ﺑرای آﻧﮭﺎی ﮐﮫ اﺣﺗرام و اھﻣﯾت ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯽ ﻣﺛل آﻣوزﮔﺎران  ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣدرﺳﮫ و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ آﺳﯾب ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد اﯾن ﻗواﻧﯾن را رﻋﺎﯾت ﮐن .ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣدارس
ﺑﺎﺷﯾم.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ:
 -١در ﺻورت ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی آن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯽ.
 -٢ﺑرای ﺗﺳت ﮐووﯾد ١٩-وﻗت ﺑﮕﯾری و ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد اوﻟﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ را در ﺟرﯾﺎن ﻗرار دھﯽ.
 -٣در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯽ ﺣﺗﯽ اﮔر اﻣﺗﺣﺎن داری.
 -۴ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐن ،از ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ و ﺑﻐل ﮐردن دوﺳﺗﺎﻧت ﭘرھﯾز ﮐن.
 -۵دﺳتھﺎﯾت را ﺑﺎ دﻗت و زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺑﺷوﯾﯽ.
ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت دﺳﺗورات داده ﺷده ﺑﮫ ﺧود و دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم .ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﻋﮭده ﺷﺧص ﺗوﺳت ﻧﮫ
دﯾﮕری .اﻧﺗﺧﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﯾﮑﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد در آﯾﻧده ﺗو و دﯾﮕران ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ﺗﺻﻣﯾمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﯾﮕﯾری ﻣﯾﺗواﻧد ھم ﺟﺎن
اﻧﺳﺎنھﺎ را ﻧﺟﺎت دھد و ھم ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧود ﺑرﮔردی!
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