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سالم!
دیروز 10 ،مارچ ،اداره صحت عامه سطح خطر ابتال به عفونت در سویدن را به خطر بسیار باال افزایش داد .از دیروز ،ما یک
فرد تأیید شده به کووید ( 19ویروس کرونا) در والیت کرونوبرک Kronoberg /داریم .فرد مورد نظر ساکن والیت دیگر است
اما موقتا در کرونوبرک اقامت دارد .می دانیم که در مورد ویروس کرونا سؤاالتی وجود دارد و ممکن است نگرانی از طرف شما
به عنوان سرپرست وجود داشته باشد.

در صفحه  www.vaxjo.seخود را آنگاه نگهدارید
در لحظه نوشتن این متن ،هیچ مورد تایید شده ویروس کورنا درمکتب های ما وجود ندارد .کمون ویخو از نزدیک تحوالت را
پیگیری می کند و معلومات جدید را در وب سایت ما  www.vaxjo.seبطور متداوم نشر می کند .از آنجا که اوضاع به طور
مداوم تغییر می کند ،ما از شما می خواهیم که تحوالت را در آنجا دنبال کنید و تنها در صورت تغییر شدید توصیه ها ،ما یک ایمیل
جدید ارسال خواهیم کرد.

ما با سواالت به این صورت کار می کنیم
مکتب های ما برای کاهش شیوع عفونت بطور پیشگیرانه کار می کنند ،بخاطریکه سایر ویروس های آنفلوانزا نیز در گردش
استند .یک اقدام پیشگیرانه رایج در برابر عفونت های دستگاه تنفسی ،جلوگیری از تماس با صورت یا چشم ها و جلوگیری از
تماس نزدیک با افراد مریض می باشد .اکنون معلومات مربوط به این موضوع همراه با ویروس کرونا تشدید شده است.
ما برای رعایت پاگیزگی خوب دستها به توصیه های اداره صحت عامه مراجعه می کنیم.
همانطور که گفته شد ،کمون ویخو ،توصیه های اداره صحت عامه را از منظر پیشگیری از عفونت دنبال می کند ،در حال حاضر
هیچ دلیلی وجود ندارد که دانش آموزان سالم در خانه بمانند .دانش آموزان کودکستان ،مکتب ابتداییه ،مکتب ویژه و مکتب لیسه که
کامال صحتمند استند باید به مکتب شان بروند و در تدریس شرکت کنند.
به گفته اداره صحت عامه ،دانش آموزان و کارمندانی که در مناطق آلوده قرار داشته اند نباید بدون عالئم در خانه بمانند بلکه به
عالئمی مانند سرفه ،مشکالت تنفسی و تب توجه کنند .در صورت چنین عالئمی ،شما باید در خانه بمانید و با بخش مراقبت های
صحی تماس بگیرید.

