
 الحكومیة والسلطات الطبیة منطقةنتمسك بتوصیات ال ة ولكنالشائع الحقن
 

 مرحبا!
 تؤثر علینا جمیعا أكثر أوالحالة ، ونحن جمیعا متأثرون بالحالة الراھنة. وال یزال وباء كورونا مستمراً 

ھم قلقون على أنفسھم، وأحبائھم، واالقتصاد، والفئات الضعیفة في المجتمع. القلق وعدم  أقل. وھناك من
 الیقین ھي أرض خصبة للشائعات.

 
خباركم االتصال بي حول شائعات مختلفة. لذلك أود أن أغتنم ھذه الفرصة إلیتم ، مدیر/ مدیرة للمدرسةك

بین الطالب رعدوى انتشاشائعة  وأ دوىعشائعة عن  في حال صدورعن طریقة تعاملنا في المدرسة 
  والموظفین. 

 
للطالب  والھدف من عملنا ھو الحد من خطر العدوى، وخلق بیئة مدرسیة آمنة وجیدة، وإظھار االھتمام

 والموظفین واألقارب.
 

 :شكلمعھا على ھذا ال سوف نتعامل للعدوى، عن شائعة انتشارفي المدرسة إلى أسماعنا  إذا وصل
 

فإننا نحاول  مصاب،أن شخص ما في المدرسة أو أحد أفراد أسرتھ  عن شائعةیصلنا خبر عندما  .1
 .للسؤال عن وضعھم الصحيواالتصال بھم المعنین باألمر معرفة األشخاص 

 
 :ل فیما إذانسأ .2

a. ؟من قبل الطبیب أو الجھات الطبیة المدرس /ھل تم تأكید العدوى للطالب أو للموظف 
b. ؟لدیھ عدوى المرض أفراد أسرتھ أحد لھ 
c. كیف یبدو االتصال بالرعایة الصحیة؟ 
d. والخدمة الصحیة؟ھیئة الصحة العامة تتبع توصیات  كنت 

 
نصیحة وحدة مكافحة األمراض المعدیة في منطقة  إذا تبین أن ھذه الشائعة صحیحة، فإننا نتبع .3

 .العامة لتوجیھیة لھیئة الصحةا والمبادئ الطبیة فاسترنورالند
 

أن یكونوا  الشائعة اشروننطلب من الشخص أو أولئك الذین  –شائعة ال أساس لھا ال أنإذا تبین  .4
بقدر ما  معنین باإلشاعةإلى ال بالرد نعودبالتالي آلخرین. ونشر اإلشاعة لواضحین حول كیفیة 

 .نستطیع
 

 .تصرفالاإلشاعة أو من أین تأتي اإلشاعة، ال یمكننا ب معنيإذا كنا ال نعرف من  .5
 

ھذا ھو للحد من القلق واإلجراء عائلتك مصابا، نود منك االتصال بالمدرسة.  منإذا كان أي شخص 
 وانتشار السمعة.

 
 

 منطقة فاسترنورالند الطبیة توصیات نتبع
 

وحدة توصیات فإننا نتبع  ،Covid-19أي طالب أو الموظفین أو أحد أفراد أسرتھ بـ إصابة  تأكید إذا تم
یتعین علیھم  تحدد ما إذا كان الجھة التي وھي  .منطقة فاسترنورالند الطبیةمكافحة األمراض المعدیة في 



 الجھة ھي 1177والعدوى  تتبع انتشاربعملیة  التي تقومھي الجھة الطبیة  أن كما العدوى،إجراء تتبع 
 كیفیة التصرف.  والمشورة بشأن توفر للمصابین الدعم التي

 
 اللوائح والمبادئ التوجیھیة العامةإلى  واالستنادتعاملھا في األمر تعتمد الدعم صرفھا وتالمدرسة في 

نحن ال نخبرك بأي الخصوصیة.  انتھاكعدم المریض وخصوصیتھ و سریةعلى سبیل المثال، ب المتعلقة
 شيء عن الحالة الصحیة للشخص أو العائلة دون الحصول على موافقتھم.

إلى المشورة والتعلیمات والعمل التطوعي والمسؤولیة الشخصیة. طموحنا یستند مكافحة فیروس كورونا 
 .اإلمكانھو أن نكون منفتحین بقدر 

 
 ممكن.بأفضل شكل آمنة إلعطاء طالبنا بیئة توصیات وذلك ال المدرسة نتبع

 
 الوقت الصعب بأفضل طریقة.، سوف نتخطى ھذا باء وأمھاتآ معنا موأنت طالبناجنبا إلى جنب مع 

 
 مع خالص تحیاتي

 إریك جونتیكا
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عني أن الطبیب المعالج ملزم بأن یكتشف، من ناحیة، كیف أصیب الشخص المصاب، تالعدوى  تتبع الكشف عن انتشار*

حاسماً في منع  أمراً  الكشف عن العدوى تتبع من قد یكون مصابا أو تعرض للعدوى. ویمكن أن یكون أخرى،ومن ناحیة 
 .*ھاكبیر لانتشار العدوى والحد من خطر تفشي 

 


