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نصوص تحت الصور
 4نصائح للشعور بصحة جيدة خالل هذا الوقت
.1افعل األشياء التي تحبها ،والتي تجعلك سعيدا
يحتاج الجميع إلى االستمتاع والقيام بأشياء يشعرون بالرضا عنها .ال يزال بإمكانك القيام بمعظم األشياء،
ولكن ربما بطريقة مختلفة عن ذي قبل .أنت تعرف أفضل ما تعتقد أنه ممتع .ربما يمكنك الرسم أو القيام
بالحرف اليدوية أو الخبز أو ممارسة األلعاب أو أي شيء آخر تستمتع به
. 2اخرج وتحرك وجدد طاقتك .
يشعر الجميع بصحة جيدة من الحركة واألكل الجيد والنوم لوقت طويل بما يكفي في الليل .تذكر أنه ال
يزال بإمكانك البقاء في الهواء الطلق وركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة مع األصدقاء ،طالما أنك
تحافظ على مسافة بينك وبين اآلخرين .إذا كان الطقس سيئا يمكنك أنت وعائلتك التدرب في الداخل ،على
سبيل المثال من خالل متابعة جلسة تدريبية عبر اإلنترنت أو عبر تطبيق تدريبي.
. 3حافظ على روتينك المعتاد
الروتينيات تجعلك تشعر بحالة جيدة .من المهم تناول اإلفطار والغداء والعشاء والذهاب للنوم
واالستيقاظ في نفس األوقات تقريبا .من الجيد أيضا تحديد أوقات للعمل المدرسي والواجبات المنزلية.
ثم يمكنك القيام بأشياء ممتعة أخرى بقية الوقت.
. 4ابق على اتصال مع األصدقاء واألقارب
استمر في التحدث إلى أصدقائك واآلخرين المهمين بالنسبة لك ،مثل أجدادك .نظرا ألنك قد ال تتمكن
من االجتماع ،يمكنك بدال من ذلك التحدث على الهاتف ،أو عبر الحاسوب أو عبر وسائل التواصل
االجتماعي.

السعال والعطس في مرفق الذراع
لماذا ا؟
ألنه عندها ال تنقل العدوى لآلخرين .باستخدام اإلبط كحماية عند السعال أو العطس ،فإنك تمنع الفيروس
من أن يعلق على يديك أو ينتشر في الهواء إلى أشخاص آخرين.
لكن من المهم أن تبقى في المنزل حتى لو شعرت بقليل من المرض.

أبق في المنزل عندما تكون مريضا
لماذا ا؟
ألنه عندها ال تنقل العدوى ألحد أخر.
من المهم أن تبقى في المنزل حتى لو كنت مريضا قليال .على سبيل المثال إذا كنت تعاني من سيالن
األنف أو أالم في الحلق .ابق في المنزل لمدة يومين بعد تعافيك تماما .إذا شعرت بأنك ُمنهك خالل النهار،
فتحدث إلى شخص بالغ حتى يتأكد من عودتك للمنزل وتستريح.

داوم على غسل يديك
لماذا ا؟
عندما تلمس األشياء تعلق الفيروسات بسهولة في يديك .لذلك يجب أن تغسل يديك كثيرا.
عندها تختفي الفيروسات.
من المهم أن تغسل يديك دائما بعد الذهاب إلى المرحاض ،قبل أن تأكل وعندما تعود إلى المنزل من
المدرسة أو من النشاط الترفيهي.
اغسلها جيدا بالصابون والماء الدافئ هكذا ستموت الفيروسات .إذا لم يكن هناك ماء وصابون بالقرب
منك يمكنك استخدام كحول اليد.

هذا عام مختلف وما زلنا في حالة وباء.
المدارس ومرحلة ما قبل المدرسة تبدأ نشاطها
نحن نعمل وفق القواعد اإلرشادية الموجودة.

باتباع توصيات السلطات المسؤولة ،يمكننا المساعدة في الحد من انتشار
العدوى.
تذكر أن...
اغسل يديك جيدا وبشكل متكرر✓ .
السعال والعطس ✓
في مرفق الذراع.
ابق في المنزل ✓
عندما تكون
مريضا.

يجب أن يكون طفلك ✓
في المنزل في حالة
ظهور أعراض
المرض عليه وخا ٍل
من األعراض قبل
 48ساعة من العودة
إلى المدرسة.
إذا ظهرت على طفلك ✓
أي اعراض خالل
النهار ،يجب أن يعود
الطفل إلى المنزل .نقوم
بذلك لتقليل خطر
انتشار العدوى.
كونوا حذرين على بعضكم البعض وأظهروا المراعاة لألخرين ✓

أولئك منا الذين يعملون في المدرسة ومرحلة ما قبل المدرسة ويحاولون
السيطرة على قلق األطفال والطالب.
يحتوي موقع حقوق الطفل في المجتمع ( )BRISعلى معلومات جيدة
حول كيفية التحدث مع األطفال حول القلق.
إذا كنت بحاجة إلى شخص ما للتحدث معه ،فبإمكانك مراجعة الموظفين
في نشاطاتنا.
يتوفر مزيد من المعلومات على المواقع اإللكترونية
للسلطات المسؤولة:
✓ www.krisinformation.se
✓ www.folkhalsomyndigheten.se
✓ www.regionkronoberg.se
✓ www.1177.se
✓ www.skolverket.se
نحن نتابع الوضع عن كثب وسنتخذ اإلجراءات الالزمة إذا اقتضى األمر.

