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 أو في المدرسة الثانوية 9-7لآلباء واألوصياء القانونيين الذين لديهم أطفال في الصفوف 

 ( Smittskydd Hallandمعلومات من وحدة األمراض المعدية في هاالند )

 في المدرسة  COVID-19معلومات حول حاالت 

أنت تتلقى هذه المعلومات ألن الشخص الذي كان طفلك الذي في المدرسة على اتصال وثيق به مصاب بـ 

COVID-19 ،  وربما يكون طفلك قد تعرض لإلصابة. يمكن للطالب الذين تعرضوا للعدوى االستمرار في الذهاب

جراءات أخرى تنطبق على فصل  إلى المدرسة كالمعتاد طالما أنهم ال يعانون من أية أعراض. إذا كانت هناك إ

 طفلك، فسيقوم مدرسه الرئيسي أو مدير المدرسة بإبالغك بهذه اإلجراءات. 

 حجز كيفية حول المعلومات من مزيد يتوفر. الذاتي لالختبار موعد وحجز المنزل في البقاء األعراض من يعانون الذين الطالب على يجب

 . se/Halland.1177 على موعد

 حوالي قبل بالفعل معديًا تكون أن يمكن وأنه تظهر حتى اإلصابة وقت من يوًما 14 إلى 2 من تستغرق قد األعراض نأ اعتبارك في ضع

 . األعراض ظهور من يومين إلى يوم

 يرجى حث طفلك على ما يلي: 

 على لذاتيا لالختبار موعد وحجز خفيفة،  أعراض لديهم كانت لو حتى المنزل في البقاء لألعراض،  خاص بشكل االنتباه •

1177.se/Halland 

 . ذراعهم ثنية في والعطس والسعال التباعد،  على والحفاظ أيديهم،  غسل على الحرص •

 .يقابلهم من عن االبتعاد على والحرص األشخاص،  من ممكن عدد أقل مقابلة •

 .أسبوع لمدة الترفيهية األنشطة تجنب •

 . COVID-19 لـ تحرض قد يكون ربما أنه فينالموظ تخبر أن فيجب صحية، رعاية إلى يحتاج طفلك كان إذا

 احجز موعًدا لالختبار حتى دون ظهور األعراض -عند االتصال الوثيق بشخص مصاب 

 
دقيقة خالل نفس اليوم( مع   15متر لما مجموعه أكثر من  2)أقرب من  إذا تم تقييم أن طفلك كان على اتصال وثيق

أو عبر الموظفين في وحدة تتبع   COVID-19شخص ُمعٍد، فسوف يتلقى طفلك معلومات من الشخص المصاب بـ 

 جهات االتصال. 

 :يلي ما ذلك عند طفلك على يجب

 الطفل فيه يتلقى الذي اليوم يف COVID-19 اختبار إلجراء se/Halland.1177 خالل من موعد حجز •

 (.ممكن وقت أقرب في أو) COVID-19 بـ مصاب بشخص وثيق اتصال على كان بأنه إشعاًرا

 موعدًا طفلك يحجز أن فيجب ،(سلبية اختبار نتيجة) COVID-19 بـ مصابًا ليس أنه االختبار أظهر إذا •

 مرة آخر التقى أن بعد الخامس اليوم في أخرى مرة اختبار بإجراء يقوم وأن الذاتي لالختبار جديدًا

 فمن الخامس، اليوم بحلول لطفلك األول االختبار نتيجة تصل لم إذا. COVID-19 بـ المصاب بالشخص

 . السابع اليوم يتجاوز ال موعد في ولكن السابع، أو السادس اليوم في أخرى مرة االختبار يتم أن المقبول
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 حجز يجب الحاالت،  هذه مثل في. أعاله التعريف انظر - خطًرا ليشكل يكفي بما طويلة لفترة وثيق اتصال على يكونون ال الناس من كثير

 . طفلك على أعراض  ظهرت إذا فقط لالختبار موعد

 االطفال وانتشار العدوى 
 أمًرا العدوى نشر عدم مسؤولية وتحمل األعراض إلى االنتباه يبقى لكن. COVID-19 لـ خفيفة بأعراض والشباب األطفال يصاب ما عادة

. آخرين أشخاص مقابلة  وتجنب أيام سبعة لمدة المنزل في البقاء COVID-19 بـ مصاب شخص مع يعيش شخص كل على يجب. مهًما

 . أعراض لديهم ليس الذين أولئك ويشمل واألطفال البالغين من كل على األمر هذا بقينط 

 تم أو الماضية الستة األشهر خالل COVID-19 بـ إصابته من التأكد وتم األعراض من خالي العائلة في آخر شخص أي أو طفلك كان إذا

 األسرة أفراد أحد كان إذا حتى االختبار،  إجراء أو المنزل في البقاء إلى يحتاج فلن ، (األقل  على أسابيع 3 قبل األولى الجرعة) تطعيمه

 .المصابين  األشخاص مع الوثيق االتصال بسبب االختبار حاالت على أيًضا هذا ينطبق. COVID-19 بفيروس مصابًا

 .الفور على ارلالختب موعد وحجز المنزل،  في البقاء األعراض عليهم تظهر الذين جميع على يجب ذلك،  ومع

 se/Halland.1177 على المعلومات من مزيد يتوفر

اتباع المعلومات وقواعد السلوك الخاصة   COVID-19على أولئك الذين يعيشون مع شخص مصاب بـ  يجب

على الويب على  " Smittskyddsläkarföreningenبجهات االتصال المنزلية، والتي تتوفر على موقع " 
 / www.slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsbladالرابط 
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