
                                               :طالعات در رابطه با ویروس کروناا

فته است.رسختگیرانه تری درورملند گ صمیماتوزارت بهداشت ت  

همچنین با ادارات دولتی مربوطه همکاری  .کمون کارلستاد طبق روال گذشته مسیررشد ویروس کرونا را دنبال می کند

نها را اجرا می کند. آکرده و توصیه های   

سختگیرانه بتوانیم به تصمیمات مهم است که مدارس و پیش دبستا نیها بازباشند وبا این رهنوزهم برای جامعه ما بسیا

 فعالیت خود ادامه داده ومجبوربه تعطیلی مدارس نباشیم. 

الش کرده وخود را با شرایط وفق می دهیم تا که فعالیت ما ادامه داشته باشد وما بتوانیم مدارس ما به شیوه های مختلف ت

نگه داریم.زرا همچنان با  

دیروزاطالعاتی تازه ) به روز( از طرف وزارت بهداشت به دست ما رسیده که بچه ها و جوانان تنها عامل پخش شدن  

دبستانی و مدارس هم نسبت به دیگر گروهها ازریسک باال تری برای کارکنان پیش .همچنین ویروس کرونا نمی باشند

 مبتال شدن به ویروس کرونا برخوردار نیستند. 

 

:در یک محیط کاری  19اطالعات مربوط به کووید   

 

می  و می خواهند بدانند که چه کسی در حوزه کاری ما تست کرونای مثبت داشته است آنهاما می پرسند وزوالدین ا

موز یا اینکه والدین آ ء کارکنان مدارس می باشد ویا دانشزکه به ویروس کرونا مبتال شده جی شخصخواهند بدانند 

موز می باشند.آدانش   

پرسیده می شود.  سئوالنیز ی هستدر چه بخشی یا در چه کالس شخص مبتال اینکه چنین در موردمه  

نها خواهیم داد. آموزان و والدین  آرا به دانش  مربوطاگرسرایت به بخش ما رسیده باشد ما اطالعات   

طرف مدیرمدرسه گرفته می شود. زتصمیمات الزمه ا .کرونا در مدارس سرایت کرده باشد سدر مواقعی که ویرو  

موزمبتال را اعالم کند.آیا دانش مبتال مدیرمدرسه نمی تواند اطالعات مربوط به فرد  ،ازداریر به دلیل قانون   

بدانید که ما هم اجازه   درک کرده و را که ما،می خواهیم  ازشما.اما ما یدآبه نظر   هومفشاید این موضوع کمی نام 

 نداریم در این مورد اطالعات دهیم.

  که با کسانی که احتماال با فردیورا به عهده داشته  پی گیری مسئولیت  ،بیماریهای واگیرداردرورملنداداره مقابله با 

تباط بوده اند تماس می گیرد.رارمبتال به ویروس کرونا د  

بسته خواهد شد. خواهی با مقامات  ربعد ازنظ .شودرو به رواگر یکی ازمدارس ما با موج گسترده ای از این ویروس   

سایت زیردریافت کنید. وب  روزرا از  اطالعات  

www.karlstad.se/coronautbildning 

 بیش ازهرچیز مواظب خود باشید.

:مدیر مدرسەبا تشکر   
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