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 الثانوية رحلة  لم ل   فبراير   9  بعد   19- كوفيد 

. ومع ذلك  ال  2022فبراير    9في    19- معظم القيود المفروضة على كوفيد   غاء ل تم إ ي س 
مرتفعة، ونحن معًا نتحمل بشكل كبير مسؤولية  تزال نسبة انتشار العدوى في المجتمع  

 .عدم نقل العدوى 
 

 :   يعني   هذا   الثانوية   المدرسة   في   طالب ك   لك   بالنسبة 

 مع اآلخرين إذا كنت مريًضا بأعراض قد تكون   التواصل يجب عليك البقاء في المنزل وتجنب   •
 .وآالم الجسم . على سبيل المثال السعال والحمى والتهاب الحلق والصداع  19- كوفيد 

 يمكنك العودة إلى المدرسة عندما تشعر بأنك بصحة جيدة بعد المرض.  •

 .ال يوجد حاجة لبقائك في المنزل إذا كان أحد أفراد األسرة مريضاً   . الحجر الصحي العائلي   إلغاء  •

على األشخاص العاملين بالرعاية الصحية ورعاية  االختبار . سيطبق  19- إلغاء اختبار كوفيد  •
 .ال تحتاج إلى إجراء اختبار عند المرض وظهوراألعراض مما يعني أنك  .  قط ف   المسنين 

 . 19- كوفيد   ال يتعين عليك إبالغ المدرسة إذا كنَت مصاًبا بفيروس  •

 اليتحتم عليك ارتداء واقي الفم في وسائل النقل العام.  •

 حول. نظًرا لخطر العدوى المعتاد ، نوصيك باالستمرار في غسل يديك جيًدا واستخدام الك  •

 . تأخذ اللقاح نوصي بأن     •

يجب على األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم اتخاذ احتياطات خاصة ، وتجنب االزدحام والحشود   •
 . األماكن المغلقة الكبيرة في  

   باتخاذ القرارالمناسب  كل مدرسة يقوم مديرها  
التعديالت في المدارس بشكل فردي. على سبيل  نظًرا ألن انتشار العدوى ال يزال مرتفًعا ، فقد يستمر إجراء  

المثال يمكن أن يطّبق التعليم عن بعد إذا كان هناك نسبة عالية من الغياب بين الموظفين. تعود كل مدرسة  
  .إلى وضعها الطبيعي بناًء على ظروفها 

 Katedralskolanمسائية للغات الحديثة في  ال دورات  ال اللغة األم و 
مسائية للغات الحديثة  ال دورات  . وال عطلة الرياضة  ألم عن بعد  حتى انتهاء أسبوع  ستستمر دروس اللغة ا 

فبراير ستعود    28العطلة الرياضية. في يوم االثنين    حتى عن بعد    ستسمر أيضاً  Katedralskolan في 
 .الدورات   دوام تلك ستذهب إلى المدرسة مرة أخرى ل   عندها   مكان المعتاد. هاتان الدورتان إلى التدريس في ال 

   معلومات المزيد من ال 
 .على موقع منطقة أوبساال وعلى موقع هيئة الصحة العامة السويدية   19- ستجد معلومات محدثّة عن كوفيد  
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https://www.1177.se/uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

