التعليمات الموجهة حول كورونا للمدارس و رياض األطفال
إلى المسؤولين عن األطفال والتالميذ في المدارس و رياض األطفال ،إليكم بعض األسئلة و اإلجابات التي تم جمعها

يعاني طفلي من أعراض البرد الخفيفة  ،هل يجب أن يبقى في المنزل؟
ما هي اإلجراءات التي تتخذها مدارسنا ورياض األطفال لمنع انتشار فيروس كورونا ؟
لماذا ال يتم إغالق جميع المدارس و رياض األطفال؟
لقد تواجد طفلي في منطقة مصابة بالعدوى ،لكن ال تظهر عليه أعراض زكام ،هل ينبغي أن يبقى الطفل في المنزل /غائبا ً عن المدرسة؟

لقد تواجد طفلي في منطقة مصابة بالعدوى ،وقد ظهرت عليه أعراض زكام خفيفة ،هل ينبغي أن يبقى الطفل في المنزل /غائبا ً عن المدرسة؟
أي المناطق التي قد أصيبت بالمرض ؟
أي من الدول أو المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها؟
يوجد حالة عدوى مؤكدة في أسرتنا ،هل يجب أن يبقى طفلي في المنزل؟
طفلي لديه مناعة ضعيفة وقد يوجد عليه خطر اإلصابة بالمرض ألن هناك عدد من التالميذ لديهم سعال و زكام ،لذلك أنا أشعر بالقلق
أريد أن يبقى طفلي في المنزل  /غائبا ً عن الحضانة ،هل يحق له أن يبقى في المنزل؟
هل يستطيع األشقاء األصحاء أن يذهبوا إلى رياض األطفال  /الحضانة في حال األشقاء اآلخرين مريضين؟
في حال غياب طفلي عن الحضانة /رياض األطفال ،سيظل محفوظ مكانه في المدرسة؟
كيف أتصرف إذا كان طفلي يعاني من الحساسية؟ هل أحضره إلى الحضانة  /رياض األطفال؟
ماذا يحدث لدور الطفل في دخول الحضانة  /رياض األطفال أو المركز الترفيهي ,في حال ترك ولي أمر الطفل وظيفته؟
أريد أن يبقى طفلي في المنزل  /غائبا ً عن المدرسة االبتدائية ،هل يحق له أن يبقى في المنزل؟
في حال االشتباه باإلصابة بفيروس كورونا ،هل سيتم إغالق المدارس؟
ما الذي يتم فعله من أجل الحد من انتشار الفيروس في غرف الطعام في المدارس ورياض األطفال؟
ما الذي ينطبق على رعاية األطفال في حال االشتباه بالعدوى؟
كيف ستجري األمور بالنسبة لالمتحانات النهائية في المدارس لهذا الفصل؟ هل سيكون هناك امتحانات؟
ما الذي ينطبق على الدروس في مدرسة الموسيقى؟

يعاني طفلي من أعراض البرد الخفيفة  ،هل يجب أن يبقى في المنزل؟
نعم  ،جميع األطفال الذين لديهم عوارض العدوى حتى ولو كانت خفيفة في الجهاز التنفسي أو عوارض الزكام يجب عليهم االبتعاد عن
.االجتماع باآلخرين لتجنب انتشار العدوى  ،وفقًا لهيئة الصحة العامة
األطفال األصحاء ينبغي عليهم الذهاب إلى الحضانة والمدرسة .األطفال المرضى ينبغي عليهم البقاء في المنزل ويتم ذلك بنا ًء على تقييم
.حالتهم من قبل أولياء أمورهم

ما هي اإلجراءات التي تتخذها مدارسنا ورياض األطفال لمنع انتشار فيروس كورونا ؟
.تعمل مدارسنا للوقاية بشكل عام من انتشار العدوى  ،حيث تنتشر أيضا ً فيروسات أخرى كا اإلنفلونزا

.من بعض إجراءات الوقاية العامة من التهابات الجهاز التنفسي ،تجنب لمس الوجه أو العينين كما يجب تجنب االقتراب من المرضى
.اغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء الدافئ قبل تناول الطعام  ،وقبل تحضير وجبة الطعام وبعد الخروج من المرحاض
.المعقم اليدوي يعتبر خيارا ً جيدا ً عند عدم توفر إمكانية غسل اليدين بالماء
.تجنبا ً النتشار العدوى ومنع تلوث اليدين ،إحرص على استخدام المناديل الورقية و طية ذراعك عند العطس و السعال
.في مدارس رياض األطفال ،جميع األطفال سوف يغسلون أيديهم مباشرة عند دخولهم إلى المدرسة
.تم إلغاء الفعاليات المدرسية والرحالت الكبيرة

لماذا ال يتم إغالق جميع المدارس و رياض األطفال؟
نحن نتبع التوصيات من هيئة الصحة العامة وهم يقومون بتقييم الحالة بشكل يومي .لذلك ال يوجد أي سبب لبقاء التالميذ األصحاء في
منازلهم وذلك فقط من باب الوقاية من العدوى.
نحن نراقب تطور األحداث و نقوم بتقييمات منتظمة لمنع انتشار العدوى.

لقد تواجد طفلي في منطقة مصابة بالعدوى ،لكن ال تظهر عليه أعراض زكام،
هل ينبغي أن يبقى الطفل في المنزل /غائبا ً عن المدرسة ؟
األطفال والتالميذ الذين تواجدوا في منطقة مصابة بالعدوى لكنهم يتمتعون بصحة جيدة ينبغي عليهم الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة.
لكن يجب علينا االنتباه الكامل في حال ظهرت أعراض العدوى حتى وإن كانت أعراض مرض خفيفة ،مثل الزكام ،السعال ،التهاب الحلق
والحمى .في هذه الحالة يجب على األطفال البقاء في المنزل حتى يتعافوا تماماً.

لقد تواجد طفلي في منطقة مصابة بالعدوى ،وقد ظهرت عليه أعراض زكام خفيفة ،هل ينبغي أن يبقى الطفل
في المنزل /غائبا ً عن المدرسة؟
األطفال الذين تواجدوا في منطقة مصابة بالعدوى أو كانوا على تواصل مع أشخاص تواجدوا في منطقة مصابة بالعدوى و قد ظهرت
.عليهم أعراض الزكام ،يجب بقائهم في المنزل وفقًا لهيئة الصحة العامة
ينبغي على أولياء األمور إبقاء أطفالهم في المنزل حتى ولو كان هناك أعراض مرض خفيفة ،مثل الزكام ،السعال ،التهاب الحلق و
.الحمى

.مالحظة:

ينبغي على األطفال البقاء في المنزل حتى مرور يومين كاملين خالين من أعراض المرض

أي المناطق التي قد أصيبت بالمرض ؟
:انظر إلى الرابط هنا
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

أي من الدول أو المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها؟
:انظر إلى الرابط هنا
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/reserekommendationer-fran-ud/

يوجد حالة عدوى مؤكدة في أسرتنا ،هل يجب أن يبقى طفلي في المنزل؟
في حاالت العدوى المؤكدة ،تتلقى العائالت عال ًجا فرديًا من قبل العيادة الصحية .احتمال اتخاذ قرار الحجر الصحي ألفراد العائلة يتم
.اتخاذه من قبل الطبيب لكن يجب على العائلة إطالع مدير المدرسة على األمر

طفلي لديه مناعة ضعيفة وقد يوجد عليه خطر اإلصابة بالمرض ألن هناك عدد من التالميذ لديهم سعال و
زكام ،لذلك أنا أشعر بالقلق
.في هذه الحالة ينبغي االتصال بطبيب طفلك من أجل الحصول على استشارة طبية و إجراء تقييم صحيح لطفلك

أريد أن يبقى طفلي في المنزل  /غائبا ً عن الحضانة ،هل يحق له أن يبقى في المنزل؟
نعم  ،يحق لألطفال البقاء في المنزل  /غائبين عن الحضانة

هل يستطيع األشقاء األصحاء أن يذهبوا إلى رياض األطفال  /الحضانة في حال األشقاء اآلخرين مريضين؟
نعم ،إذا كان الطفل خاليًا من أعراض المرض فهو مرحب به في الحضانة /رياض األطفال.

في حال غياب طفلي عن الحضانة /رياض األطفال ،سيظل محفوظ مكانه في المدرسة؟
نعم ،يحتفظ طفلك بمكانه في الحضانة /رياض األطفال حتى في حال اختيار الوالدين بقائه في المنزل.

كيف أتصرف إذا كان طفلي يعاني من الحساسية؟ هل أحضره إلى الحضانة  /رياض األطفال؟
هذا يعود إلى تقدير حالة الطفل من قبل ولي أمره .إذا ظهرت أعراض عادية بأن الطفل لديه فقط حساسية وليست أعراض في الجهاز
التنفسي أو زكام يستطيع الطفل أن يأتي إلى الحضانة /رياض األطفال .إذا كان الوالدين غير متأكدين يرجى األتصال بدليل الرعاية
1177.

ماذا يحدث لدور الطفل في دخول الحضانة  /رياض األطفال أو المركز الترفيهي ,في حال ترك ولي أمر
الطفل وظيفته؟
يستطيع ولي أمر الطفل التشاور مع الموظفين في رياض األطفال أو المركز الترفيهي من أجل تحديد أوقاتا ً تناسب االحتياجات الموجودة.

أريد أن يبقى طفلي في المنزل  /غائبا ً عن المدرسة االبتدائية ،هل يحق له أن يبقى في المنزل؟
إذا كان طفلك يتمتع بصحة جيدة و هو في المرحلة االبتدائية  ،فمن واجب المدرسة تقييم األمر إذا كان هناك أهمية لحضور الدروس
.المدرسية و خالف ذلك فإن هناك خطر في تسجيل غياب غير مبرر
نحن نتبع ال توصيات من هيئة الصحة العامة لذلك ال يوجد أي سبب لبقاء التالميذ األصحاء في منازلهم وذلك فقط من باب الوقاية من
العدوى.

في حال االشتباه باإلصابة بفيروس كورونا ،هل سيتم إغالق المدارس؟
.في الوقت الحاضر ،ال يوجد حاالت طارئة من أجل إغالق أي مدرسة ،كما أننا نعمل على اتخاذ تدابير وقائية
نحن نتبع التوصيات من هيئة الصحة العامة مما يعني أنه ال يوجد أي دليل موثوق بأن إغالق مدارس األطفال الخالية من اإلصابة  /أو
المدارس بشكل عام سيقلل من خطر انتشار العدوى في المجتمع.

ما الذي يتم فعله من أجل الحد من انتشار الفيروس في غرف الطعام في المدارس ورياض األطفال؟
نحن نتبع توصيات هيئة الصحة العامة و وكالة الغذاء في المدارس و رياض األطفال .هذه التوصيات تنص في الواقع على أن التالميذ و
األطفال يستطيعون أخذ الطعام بأنفسهم ،لكن نحن في  Arvikaاخترنا تقديم الطعام بأنفسنا للتالميذ واألطفال.

ما الذي ينطبق على رعاية األطفال في حال االشتباه بالعدوى؟
قوانين حول رعاية األطفال موجودة هنا:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

كيف ستجري األمور بالنسبة لالمتحانات النهائية في المدارس لهذا الفصل؟ هل سيكون هناك امتحانات؟
وزارة التعليم اتخذت قرار بإلغاء االمتحانات النهائية في المدارس االبتدائية والثانوية لهذا الفصل الدراسي .2020

ما الذي ينطبق على الدروس في مدرسة الموسيقى؟
بالنسبة لدروس الموسيقى في المدرسة ينطبق عليها ذات التوصيات كما هو األمر في باقي المدارس.
األطفال الذي يتمتعون بصحة جيدة يذهبون إلى المدرسة ،ولكن األطفال المرضى ينبغي عليهم البقاء في المنزل.

وزارة التعليم توفر معلومات على موقعها اإللكتروني فيما يتعلق بعدوى فيروس

الكورونا.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19--information-till-skolor-och-forskolor

