
 Blekinge    تشدید التوصیات المحلیة في 
باإلضافة إلى لوائح وكالة الصحة العامة السویدیة والنصائح العامة ، تنطبق النصائح التالیة األكثر  صرامة في  

 :2021أبریل    19بلیكینج اعتباًرا من 

مناشدة حاده جدا إلى الجمھور بعدم معاشرة اآلخرین فیما عدا من یقیمون معھم. وعدم مقابلة إال األشخاص الذین ال بد من مقابلتھم   •
 في المدرسھ أو أماكن العمل . اعمل عن بعد بقدر اإلمكان.  

ألطفال والشباب الذین ولدوا في عام تبقى بلدیات بلیكینج مرافقھا الریاضیة مفتوحة فقط ألنشطة التدریب في الھواء الطلق ل •
أو بعد ذلك. فقط عندما یتحسن وضع العدوى،سیتم فتح المرافق الریاضیة لبعض المباریات لألطفال والشباب، وفقًا   2002

 لتوصیات وكالة الصحة. 
 ھ قانون الوباء. إلتماس  إلى المرافق الخاصة والمملوكة للجمعیات للحد من توفیر المرافق الریاضیة ألكثر مما یسمح ب •
 یجب أن تتم جمیع التدریبات للبالغین بشكل فردي وفي الھواء الطلق.  •
عاده یمكن بقائھم في العمل  ولكن یجب علیھم بقدر   covid-19األشخاص الذین یعملون جسدیًا  في أماكن عمل  یتفشى فیھا  فیروس  •

حتاج إلى ذلك ، لكن ال تزور األماكن التي یتجمع فیھا الناس عندما ال  اإلمكان تجنب التواجد في األماكن العامة . اذھب للتسوق عندما ت
 یكون ذلك ضروریًا.

یجب استخدام واقیات الفم في األماكن العامة  المغلقة وأماكن العمل التي یكون فیھا تقارب  لفترات طویلة من الوقت (في نطاق مترین   •
ینطبق بشكل أخص في األماكن  التي تم العثور فیھا على العدوى. بالنسبة للمدارس فینطبق  دقیقة) وال یمكن تجنبھا . ھذا  15ألكثر من 

 ھذا الطلب  بعد تقییم المخاطر وفقًا لتوصیات وكالة الصحة العامة السویدیة. 

 

 ھذا ینطبق على المدرسة: 
 بالنسبة للمدارس ، یوصى بأن یتم إجراء التدریس جزئیًا عن بعد. 

 یبقون  في المنزل  في انتظار نتائج االختبار.  19- الختبار كوفید  الطالب الذین خضعوا •

عاًما في المنزل  في حالة اشتباه (أعراض الزكام) بین أولئك الذین یعیشون معھم.  18یبقى األطفال الذین تقل أعمارھم عن  •
 . covid-19یبقى الطفل في المنزل في انتظار نتیجة اختبار الشخص المشتبھ في إصابتھ بـ 

، حیث یشتبھ في حدوث   covid-19یوصى بالتعلم عن بعد للفصل بأكملھ في حالتین أو أكثر من حاالت اإلصابة المؤكدة بـ  •
 العدوى في الفصل. ھذا ینطبق على المدرسة اإلعدادیة والمدرسة الثانویة. 

 
 

سنوات:  10األطفال أقل من    
ن  ع� ي  حالة ظهور أعراض الزكام.ول�ن ال يزال يتعني

وس كوف�د -19 �ن  ال يتم عادةً  اختبار األطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لف�ي

ل من المدرسة أو الحضانة ن ي  الم�ن
 .الطفل البقاء �ن

ها من األ�شطة ن  بدون ح� بحالة عامة ج�دة ، �مكن للطفل العودة إ� المدرسة أو الحضانة  وغ�ي  .إذا مرت 7 أ�ام ع� المرض وكان آخر يومني

ي  من أعراض خف�فة ، مثل السعال الخف�ف أو س�الن انف خف�ف
 . هذا حىت  إذا كان الطفل ال يزال �عاين

ي  بعد 24 ساعة ، ف�مكن للطفل العودة إ� المدرسة أو الحضانة بعد  اليوم الرابع
ي  تخت�ن  إذا أص�ب الطفل فقط بأعراض الزكام  الخف�فة والىت

ي  الخلو من أعراض الزكام
 . من ظهور أعراض الزكام  .هذا إذا استمر الطفل �ن

ل �سبب ن ي  الم�ن
ي  نفس الوقت الذي يتم ف�ه إبقاء األخ �ن

ل �ن ن ي  الم�ن
ا ع� األشقاء األصحاء الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات البقاء �ن  �جب أ�ض�

ل لرعا�ة األطفال ن ي  الم�ن
 .�سبب الطفل الم��ض (vab) أعراض الزكام .�مكن تحقيق ذلك عن ط��ق أن أحد الوالدين موجود �ن


