
Elever ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19      

        ن أُصيب أحد في المنزل إ على الطالب البقاء في البيت  

وس كوفيد  توصيات الجديدة الصادرة عن مصلحة  ال  ل بفنر ز ي المنز
صيب أحد فز

ُ
الصحة العامة السويدية. إن أ

ل، حتى ولو كان الشاب   19 ز ي المنز
يتمتع بصحة جيدة. وليس لديهم أي    الشابة   /فعىل الطالب البقاء فز

 . أعراض 

. وهذا    كانت هذه التوصيات عىل طلبة الثانوية، ولكن اآلن ينطبق هذا عىل المدارس الثانوية الخاصة 
ً
أيضا

ل  ز ي المنز
ي أنه يجب عىل الشباب البقاء فز

 مصاب بـ كوفيد    يعتز
ُ
  19  – الذي يعيشون به إن تأكد أنه يوجد فرد

ل.  ز ي المنز
 فز

 اإلبالغ عن الغياب كالمعتاد: 

ز المدرسة يجب     لروتير
ً
اإلبالغ عن الغياب كالمعتاد. وستقوم المدرسة بإعطاء الواجبات المدرسية    وفقا

خرى تضمن عدم تأخنر 
ً
  الطالب عن أعمالهم المدرسية قدر اإلمكان. بطريقة أ

 اتبع النصائح من الرعاية: 

وس كوفيد   ي توضح بأنك مصاب بفنر
 معلومات من    19  – عندما تتلقى نتيجة اإلختبار التى

ً
ستتلقى أيضا

ي تنطبق عليك وعىل أرستك. ولألسئلة حول أخذ المعلومات وقواعد  
الخدمة الصحية حول القواعد التى

ي ) 
ونز  (. 1177uppsala.seالحجر الصحي العائىلي نرجو منك التواصل عىل الموقع اإلكنى

 الوضع الراهن: 

ز يبذلون أقىص جهودهم  إن وضع مدارسنا الثانوية صعب وذلك بسبب الوباء. وعلي  ه فإن جميع الموظفير
. بإمكانك قراءة المزيد عىل موقع  

ً
 جيدا

ً
 األخبار لوكالة الصحة العامة السويدية. لمنح الطالب تعليما

 (Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i  -Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats 

19-familjen har covid ) 

  
ً
ل إن كان أحد أفراد األرسة مصابا ز ي المنز

كما يجب عىل األطفال الذين التظهر عليهم أعراض المرض البقاء فز
وس كوفيد    .   19  – بفنر

Information på 1177 

På 1177.se finns information om covid-19 på många olika språk . 

 19  – الخط الوطني بلغات مختلفة عن الكوفيد  

 بات لألسئلة العامة حول فيروس يوجد اآلن خط وطني للتواصل وبلغات متعددة، للحصول على اجا   

Datum: 

2020-12-02 

Utbildningsförvaltningen Arabiska 
Information om covid-19 på gymnasieskolan 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-covid-19-other-languages/covid-19-other-languages/


  1500  –   900. هذا الخط مفتوح طوال األسبوع من األسبوع    0812368000رقم الهاتف هو  و   19- كوفيد    

 كما يمكنك ترك رسالة ليتم اإلتصال بكم إن اتصلتم عندما يكون الخط غير متاح.  

خط الهاتف هذا متوفر باللغات التالية. اإلنكليزية، والعربية، والصومالية، والفارسية، والدارية، والتغرينية،  
 سبانية. واإل   واألمارنية، والروسية، والبوسنية، والكرواتية،  

Smittspårning av covid-19    

في إحدى المدارس. فيجب الكشف عن العدوى. يتضمن    19  – إذا تم العثور على حالة إصابة بفيروس كوفيد  

رسم خرائط لسلسلة العدوى بين الناس. والغرض من هذا التتبع، كسر سالسل    19  – تتبع العدوى لـ كوفيد  

 العدوى والحد من انتشار العدوى. 

 وى تحديد يتضمن تتبع العد 

إليهم العدوى.واألشخاص المعرضون لخطر اإلصابة من قبل شخص بإصابة    لمن يمكن أن تنتقل  •
   19  – مؤكدة بـ كوفيد  

صيب به وهل من الممكن أن يكون   •
ُ
مصدر العدوى: َمْن أو  ما الذي قد يكون الشخص قد أ

 اآلخرون قد اصيبوا من نفس المصدر )الشخص(.  

 ؟ ى طرق العدوى: كيف وأين أصيب الشخص بالعدو  •
(  mentorبإخطار مرشد الصف )   19يقوم الطالب الذي الذي تم تشخيص اصابته بـ كوفيد  

نامج )  ي )  programrektorأو مدير النر
ونز يد اإللكنى ي المدرسة وذلك عنر النر

( أو  mejl( فز
 الهاتف. 

Snart är det jullovet – ställ in, ställ om 

 أعياد الميالد: 

ي نفس الصف  
ي أوقات فراغهم. حتى ولو كانوا يجلسون فز

يجب عىل الطالب عدم التجمع بمجموعات أكنر فز
ي الفصل أو  

ي غرفة الطعام. وكذلك عدم اقامة الحفالت فز
ي المدرسة ، ويأكلون مع بعضهم فز

) الفصل( فز
ي يجب علينا تجنبها من أجل أ 

حبائنا ومن أجل  خارجه. هذه التجمعات هي مصدر من مصادر العدوى والتى
ي الرعاية الصحية. واألهم لكي  

ز فز ي المجتمع. وكذلك من أجل الموظفير
جميع الفئات المعرضة للخطر فز

ي ال 
بقى

ُ
 درسة مفتوحة. م ن

 تذكر أنه عىل الطالب: 

 لإلختبار ثم أخنر المدرسة إن كانت نتيجة   •
ً
ل إذا ظهرت عليهم األعراض. وحجز موعدا ز ي المنز

البقاء فز
ي البيت حتى لو كان لديك امتحانات الفحص إيجابية. ا 

 بق فز

 مسافة )تجنب اإلتصال الوثيق والعناق(   حافظ عىل  •

ة اطول وبشكل متكرر.  •  اغسل يديك لفنى

 اإلنضباط. وإعادة التفكنر واإلستعداد. كل ما تتخذه اليوم من ترصفات . سيؤثر عىل مستقبلك  
ً
علينا جميعا

ي  
تتخذها اليوم أن تنقذ األرواح وتسمح لك بالعودة إىل حياتك  ومستقبل اآلخرين. يمكن للخيارات التى

 الطبيعية بشكل أرسع. 


