
اطالعات مربوط به ويروس كرونا،مهد كودكهاى شهر هوربى 


براى كاهش احتمالى سرايت بايستى كودكان، شاگردان،والدين و كاركنان به عاليم كه ميتواند قبل از  ابتال به 

كرونا بروز كند توجه داشته باشند.

آن مربوط مى شود به عاليم سبك مانند گلو درد،آبريزش بينى،حالت تهوع و سر درد و اما عاليم ديگرى مثل 

درد عضالت و ماهيچه ها، تب،سرفه و تنگى نفس.


در اين شرايت سازمان براى كاهش سرايت اين ويروس در حد امكان  راه حل هاى ويژه اى را تأيني كرده است.


يك راه در اين  شرايت اين است كه مهد كودك ها و محل اوقات فراغت در زمان هاى زيادى در حد امكان فعا ليت

هاى خود را در هواى آزاد برگزار كنند.براى شما والدين به اين معنى مى باشد كه گاهى أوقات  زمان تحويل دادن و 


تحويل گرفنت كودكان نيز در محيط بيرون انجام مى شود.

در طى افزايش غيبت هاى كودكان و كاركنان در مهد كودك ها ما به كمك شما احتياج داريم براى اين كه مهدكودك ها 

باز نگه داريم.اين  كار به منظور ادامه عملكرد هاى مهم اجتماعى مى باشد در مقابل اين زمينه ما دستور العمل هاى 


توصيه شده را از طرف سازمان بهداشت عمومى انجام داده و پيروى مى كنيم.

كودكى كه عاليم ذكر شده باال را دارد بايستى در خانه بمانند تا زمانى كه احساس بيمارى مى كنند. قبل از برگشت 

كودكان به مهد كودك حد اقل دو روز مى بايستى سالم و بدون هيچ عاليمى از بيمارى  در خانه نگه دارى شوند.حتما 


از سالمت كودكتان و وقت بازگشت  انها را در وقت مناسب به مهدكودك مربوطه اطالع دهيد.


كودكى كه هيچ عالمتى مانند تب،سرفه،مشكل تنفسى،گلو درد،سر درد،درد هاى عضالنى و ماهيچه اى و آبريزش بينى


ندارند و هيچ يك از نزديكان هم هيچ عاليمى از بيمارى ندارد ميتواند به طور معمول به مهد كودك باز گردد.


اگر كودكى يا شاگردى در ساعات مدرسه مريض شود بايستى كودك/شاگرد در اسرع وقت به خانه برود.


كاركنان با والدين شاگردان تماس ميگيرند و تصميم ميگيرند كه شاگرد بايستى خود به خانه برود يا در يك اتاق


جداگانه منتظر بماند تا والدين آنها وارد شوند

توصيه هاى عمومى و مسئو ليت هاى فردى 

كودكان مهد كودكى  كه خواهر يا برادر يا يكى ديگر از افراد خانواده بيمار مى باشد نبايد به مهد كودك برود 

و بايد در خانه بماند.

در خانه اى كه يكى از اعضا آن بيمار مي باشد بايستى توجه ويژهاى به عالئم بيمارى در افراد ديگر 

خانواده شود.

يكى از تدابير عمومى براى  پيشگيرى در مقابله با ابتالى ويروس كرونا(covid-19) جلوگيرى از تماس با صورت يا 

چشم ها و همچنني اجتناب از تماس نزديك با افراد بيمار ميباشد. شستشوى دست ها با آب گرم و صابون به دفعات      


توصيه مى شود.



در صورت عدم امكان شستشوى دستها ،الكل ويژه ميتواند گزينه ديگرى باشد.با سرفه و عطسه در آرنج خود يا 


دستمال از سرايت  و انتشار ويروس و يا از  آلوده كردن دستهاى خود جلوگيرى كنيد

در صورت سؤال در مورد ويروس كرونا  

 شاگردان و والدين در صورت نگرانى و داشنت سؤال در مورد يك شرايط خاص در مدرسه مى توانند با مسوولني  


مدرسه يا مهد كودك تماس بگيريد.


در صورت هر نوع سؤال در مورد ويروس كرونا ميتوانيد همچنني با شماره اطالعات ملى ١١٣١٣ تماس بگيريد.


 اطالعات بيشتر در صفحه اينترنتى www.hörby.se موجود مى باشد.
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