
 ترجمه فارسی:                                       
 

 ما شایعات را پیگیری می کنیم و به توصیه های منطقه و مسئوالن عمل 

 می کنیم

 
جهانگیریه کرونا ادامه دارد و همه ما تحت تأثیر وضعیت غالب هستیم. شرایط 

نگران خود کم و بیش همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. کسانی هستند که 

،نزدیکان  خود ، اقتصاد و گروه آسیب پذیر در جامعه هستند. نگرانی و عدم 

 اطمینان زمینه ساز شایعات است.

 به عنوان مدیر ،با من تماس گرفته شده  در مورد شایعات مختلف.

 بنابراین می خواهم از این فرصت  استفاده کنم تا به شما بگویم که

 اگر به شایعه  شیوع سرایت 

 در بین دانش آموزان و کارمندان رسید ،  در مدرسه چگونه کار کنیم. 

هدف از کار ما کاهش خطر شیوع سرایت است. ایجاد یک محیط مدرسه امن و 

 خوب و توجه خود را به  دانش اموزان ، کارمندان و خویشاوندان  نشان دهید.

 کنیم: اگر در مدرسه یک شایعه رسید در مورد سرایت ، اینگونه عمل می

وقتی به  شایعه رسید که شخصی در مدرسه یا نزدیکانش آلوده است ، سعی می کنیم دریابیم که  .1

 آن شخص کیست و با آن تماس می گیریم تا دریابیم که حال ان  شخص چطور است.

 در مورد ان سوال میکنیم .2

a) دن؟ایا پزشک / مراقبت های بهداشتی به آلوده شدن  دانش آموز / همکار توجه کر 

   ب( ایا نزدیکان آلوده هستند؟

  ج( تماس با مراقبت پزشکی چگونه است؟

  د( ایا توصیه های سرویس ملی بهداشت و سازمان بهداشت عمومی را رعایت می کند؟ 

 اگر شایعه به نظر واقعی باشد ، توصیه های واحد حفاظت از سرایت عفونت.

     

داره بهداشت عمومی را دنبال و دستورالعمل های ا Västernorrlandمنطقه  .1

 می کنیم.

از شخص یا شایعات مربوط می  -اگر ثابت شود که یک شایعه بی اساس است  -4

خواهیم که در مورد چگونگی ارتباط اوضاع خود با دیگران شفاف سازی کند.ما ارتباط  میدهیم  

 افراد مربوطه  تا حدی که بتونیم و حق داریم.

عه ازطرف چه کسی است یا این شایعه از کجا ناشی شده ، ما اگر نمی دانیم این شای -5

 نمی توانیم کاری بکنیم.



اگر شخصی در خانواده شما آلوده شده ، ما دوست داریم با مدرسه تماس بگیرید. این امر 

 به منظور کاهش اضطراب وشایعه پراکنی خواهد شد.

 

 را دنبال می کنیم Västernorrlandما توصیه های منطقه 
آلوده شده باشد ، ما از  Covid-19اگر هر دانش آموز ، کارمند یا خویشاوند نزدیکی به 

پیروی می کنیم. آنها تصمیم می  Västernorrlandمشاوره واحد حفاظت از عفونت منطقه 

 گیرند تشخیص عفونت * ردیابی شود یا نه.

 1177همچنین منطقه ای است که ردیابی را انجام می دهد و آنها و    

 هستند که به آلوده و مشاوره در مورد چگونگی انجام دادن کمک می کنند و عمل میکنند.

وقتی ما در مدرسه عمل می کنیم و ارتباط برقرار می کنیم ، در مقررات عمومی و دستورالعمل 

های مربوط ، به عنوان مثال ، محرمانه بودن بیمار ، هویت شخصی و حفظ حریم خصوصی ، 

ی کنیم.ما هیچ وقت در مورد وضعیت سالمتی یک شخص یا خانواده به کسی را پشتیبانی م

 نمیگویم بدون رضایت آنها.

بر اساس توصیه ها ، دستورالعمل ها ، داوطلبانه و مسئولیت های  Coronaمبارزه با ویروس 

 باشیم.واضح و روشن شخصی است. خواست ما این است که تا آنجا که می توانیم  

یه ها را دنبال می کنیم تا به دانش آموزان خود محیطی بهتر و ایمنی ایجاد در مدرسه ، توص

 کنیم.

به اتفاق دانش اموزان خودمان و شما به عنوان سرپرست ، این زوقت سخت را با بهترین شکل 

 پشت سر می گذاریم.

 با احترام سالم

 اریک جونتیکا

 (Hedda Wisingskolanهددا ویسینگکالن )مدیر  
 ماتسونسارا 

 (Wendela Hellmanskolanمدیر مدرسه  وندال هلمن )
 

* ردیابی عفونت به این معناست که پزشک معالج موظف است تا حدی بفهمد که چگونه یک فرد 

آلوده شده است ، و چه کسی یا چه افرادی دیگری که ممکن است آلوده شده باشند یا در معرض 

 الودگی   بوده باشند.

تواند در جلوگیری از شیوع عفونت و کاهش خطر شیوع عمده از اهمیت ردیابی عفونت می 

 اساسی برخوردار باشد.

 

 

 

 


