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 کرونا بعد از نھم ماه فبروری در لیسھ ھا 
بیشترین قسمت محدودیت ھای کرونایی از تاریخ نھم ماه فبروری سال  ۲۰۰۲  برداشتھ شده است. میزان سرایت  

ویروس کرونا اما  ھمچنان باال است و ما ھمگی باھم مسولیت داریم کھ از پخش و سرایت ویروس کرونا  
 جلوگیری کنیم . 

شود کھ: می   اطالع داده برای شما کھ شاگرد لیسھ استید    

 
چنانچھ عالیم بیماری کرونا در شما دیده شود حتما در خانھ بمانید و از تماس و ارتباط با دیگران دوری   •

کنید، تب دارید، گلودرد دارید، سردرد و یا جان درد دارید در خانھ  مثال اگر سرفھ می کنید. بھ عنوان  
 بمانید. 

توانید بھ مکتب بیایید کنید می ھنگامی کھ پس از بیماری احساس صحت و تندرستی می  •  
قرنطین خانوادگی از بین رفتھ است چنانچھ یکی از اعضای خانواده شما بیمار است شما الزم نیست در   •

انھ بمانید خ   
ھا و خانھ سالمندان  انجام آزمایش کرونا ھم بین رفتھ است و تنھا برای کارمندان ادارات صحی و شفاخانھ  •

باشد. شما بھ عنوان شاگرد لیسھ ھنگامی کھ عالیم بیماری کرونا دارید الزم نیست آزمایش  الزم می 
 کرونا بدھید 

د کھ دچار بیماری کرونا شده اید شما الزم نیست بھ مکتب اطالع بدھی ھنگام مریض شدن   •  
 الزم نیست در ترافیک عمومی ماسک بزنید  •

بنییم کھ دستان تان را شستھ واز اسپری بھداشتی دست  ھای الزم بھداشتی الزم می با توجھ بھ توصیھ  •
 استفاده کنید 

کنیم کھ خودتان را واکسن بزنید بھ شما توصیھ می  •  
واظبت کنند و از اجتماعات خانگی دوری کنند و وارد  کسانی کھ واکسن نزده اند بھ صورت ویژه م  •

 جاھای پر جمعیت نشوند 

گیرد ھا در مکتب تصمیم می مدیر مکتب   
ھا  ھا خودشان با توجھ بھ شرایط مکتب از آنجا کھ سرایت ویروس کرونا ھمچنان باالست مدیرھای مکتب 

ھا  بھ عنوان مثال اگر تعداد زیادی از معلمین و کارمندان مکتب   . گیرند ھای الزم را در باره وضعیت می تصمیم 
ھا بھ صورت آنالین ارایھ شود. ھرمکتب با توجھ بھ  بیمار شوند ممکن است مدیر مکتب تصمیم بگیرد کھ درس 

گردد. وضعیت خود بھ حالت عادی برمی   

ھای مدرن در لیسھ کتیدرال  ھای شیفت عصر در زبان زبان مادری و درس   
ھای زبان مدرن نیز  شود. درس تعطیالت ورزشی( سپورت لوف) درس زبان مادری بھ صورت آنالین ارایھ می   تا 

شود. بھ تاریخ بیست و ھشتم ماه فبروی سال جاری درسھا  ھای ورزشی بھ صورت دیستانس ارایھ می تا رخصتی 
گردند. ھا باز می شود و شاگردان بھ مکتب در صنف برگزار می   

ر اطالعات بیشت   
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ھای زیر بھ اطالعات بیشتری در زمینھ ویروس کرونا دست پیدا کنید: توانید از طریق آدرس شما می   
Region Uppsala 1177 

Folkhälsomyndigheten 

 

 با احترام   

 کریستینھ کستنر یونسون ریس لیسھ 

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/

