
 ما به توصیه های منطقه و مسئوالن عمل می کنیم
 

 سالم!
 اپیدمی کرونا ادامه دارد و همه ما تحت تأثیر وضعیت فعلی هستیم. کم و بیش اوضاع همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. کسانی

 هستند که نگران خودشان ، عزیزانشان ، اقتصاد و آسیب پذیر در جامعه هستند. اضطراب و عدم اطمینان علت شایعات است.
  

 من به عنوان مدیر ، در مورد شایعات مختلف با من تماس می گیرند. بنابراین می خواهم از این فرصت استفاده کنم تا به شما
 بگویم در مورد عفونت  و شیوع عفونت در بین دانش آموزان و کارکنان  چگونه در مکتب کار می کنیم.

 
 هدف از کار ما کاهش خطر ابتال به عفونت ، ایجاد یک محیط  ایمن و خوب  در مکتب و توجه داشتن به شاگردان ، کارمندان و

 نزدیکان است.
 

 اگر در مکتب کسی مبتال به عفونت شود، اینگونه رفتار می کنیم:
 
 

 1 -وقتی به این شایعه رسیدیم که کسی در مدرسه یا نزدیکانش آلوده است ، سعی می کنیم بفهمیم که آن نفر  کیست و با آنها
 تماس می گیریم تا که بفهمیم صحتشان چطور است

 
 2- سوال می کنیم:

 a-شاگرد / همکار از دکتر / مراقبت های بهداشتی آلوده شده است؟
 b-بستگان نزدیک آلوده هستند؟

 c-ارتباط با مراقبت های بهداشتی چگونه است؟
 d-توصیه های سازمان بهداشت و درمان و بهداشت عمومی را دنبال می کنید؟

 
 

 3-اگر این شایعه به نظر واقعی برسد ، ما توصیه های واحد حفاظت از عفونت منطقه Västernorrland و دستورالعمل های
 اداره بهداشت عمومی را دنبال می کنیم.

 
 

 4-اگر ثابت شود که یک شایعه بی اساس است - از شخص یا کسی که مداخله داشته در شایعات مربوط می خواهیم که در مورد
 چگونگی ارتباط اوضاع خود با دیگران شفاف سازی کنند. ما با افراد مربوطه بازتاب خواهیم داشت.

 
 5-اگر ندانیم این شایعه در مورد چه کسی هست یا این شایعه از کجا ناشی می شود ، ما نمی توانیم کاری کنیم.

 
 

 اگر شخصی در فامیل  شما آلوده است ، با کمال میل میخواهیم با ما تماس بگیرید. این امر به منظور کاهش اضطراب و گسترش
 شایعه است.

 
 
 
 
 

 ما توصیه های منطقه Västernorrland را دنبال می کنیم
 
 



 گر  دانش آموز ، کارمند یا خویشاوندی نزدیک به Covid-19 کرونا آلوده شده باشد ، ما از مشاوره واحد حفاظت از عفونت
 منطقه Västernorrland پیروی می کنیم. آنها تصمیم میگیرند که آیا تشخیص عفونت * باید انجام شود یا خیر. همچنین منطقه

 ای است که ردیابی را انجام می دهد و آنها و 1177 کسانی هستند که به  شخص آلوده  مشاوره در مورد بیماری کمک می کنند.
 

 وقتی در مکتب  اقدامی می کنیم و با آنها ارتباط برقرار می کنیم ، در مقررات عمومی و دستورالعمل های مربوط به ، به عنوان
 مثال ، محرمانه بودن بیمار ، یکپارچگی شخصی و حفظ حریم خصوصی ،  پشتیبانی  می کنیم. ما هیچ وقت در مورد وضعیت

 سالمتی یک شخص یا خانواده نفر به کسی نمی گوییم بدون رضایت آنها.
 
 

 مبارزه با ویروس Corona بر اساس توصیه ها ، دستورالعمل ها ، داوطلبانه و مسئولیت های شخصی است. هدف این است که
 تا آنجا که می توانیم باز راحت باشیم.

 
 در مدرسه ، توصیه های را دنبال می کنیم تا به دانش آموزان خود محیطی بهتر و ایمن بدهیم.

 
 به اتفاقشاگردان  و شما به عنوان سرپرست ، این زمان سخت را به بهترین شکل پشت سر می گذاریم.
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