
                  مرحبا !                                                                                                                      

                                                                                                                انا اسمي ايمان واسكن في ليكساند

بلدية ليكساند طلبت مني ان اقوم بترجمة هذه المعلومات من اللغة السويدية الى اللغة العربية, لكي يكون معلوما عند اكبر عدد ممكن  

اتعامل بلدية ليكساند مع وباء كورون  يةكيفحول   

                                                                                                                                                  

  شخاص هذا العمل ايقوم ب في السويد    . ت مشتركةا اجراءلكي يستطيع المجتمع محاربة ومكافحة وباء كورونا يجب ان يكون هناك 

الهيئات  الحكومة السويدية,  الخبراء يعملون في هيئة الصحة العامة.   وهؤالء  العدوى.  بمكافحة كالخبراء المختصين   نينمعين 

لغالبية  هذا الذي يؤدي الى ان او  حكومتهثقة كبيرة ب ه لدي  شعب السويديالسويدية وال و المنظمات والدوائر الحكومية, الشركات 

  فرصتزداد  لطريقةا وبهذاانتشار العدوى.  الحد من لمكافحة و  سلوبتنصت الى نفس الخبراء وتتبع نفس اال العظمى من السويديين

. بمكافحة العدوى  البلد نجاح   

بها:  نلتزم توجد بعض االشياء يجب علينا جميعا ان   

 ١ البقاء في البيت عند شعورك بانك مريض بالفعل. وعليك البقاء حتى عند احساسك بأعراض طفيفة  بالزكام. 

 ٢ غسل اليدين بكثرة وبشكل دقيق . 

 ٣ العطس والسعال  في مرفق اليد.

 ٤ تجنب لمس العيون, االنف و الفم.

 ٥ اجعل مسافة بينك وبين االخرين.  

 ٦ تجنب التجمعات الكثيرة او المزدحمة.وخاصة التجمعات المتكونة من اكثر من خمسين شخصا ممنوعة.

٧  بالنسبة لالشخاص الذين  هم فوق السبعين سنة , ينبغي عليهم  الحد من اتصاالتهم البدنية المباشرة مع االخرين , تجنب  

 التواجد في المتاجر او االماكن التي يتواجد فيها الناس بكثرة.

  بلدية ليكساند

 بلدية ليكساند تتبع نصائح وارشادات هيئة الصحة العامة. البلدية قامت بتنظيم عامليها لتتعامل مع االزمة بأفضل طريقة.  

 منذ منتصف اذار ُيقاد العمل للتعامل مع االزمة من قبل قيادة خاصة. 

 البلدية عملت تغييرات في الروضة اي المرحلة ما قبل المد رسة ,في دار الفري تيدس و في المدرسة االبتدائية. البلدية مستعدة بشكل   

 جيد في حالة قرار الحكومة باغالق المدارس . اذا حدث ذلك ستحصل على معلومات خاصة عن ذلك. 

 البلدية عملت على  جعل  التدريس والتعليم عن ’بعد في الثانوية,   تعليم االسفي للمبتدئين وتعليم البالغين . وهذا يعني ان الطلبة  
 سيستمرون بالدراسة عن طريق االنترنيت. اتصل بالثانوية او االسفي اذا لديك اي استفسار. 

 البلدية  قامت باغالق جميع الروضات  والتي تسمى   اوبن داكيز  ...اي الغير تاب عة للداكيز الرئيسية او للبلدية. 

 البلدية اغلقت دار االلتقاء باوقات الفراغ  )جيبو( . 

 البلدية  قامت بعمل حظر على الزيارات الى دار العجزة والمسنين.

البلدية اتخذت عدة قرارات لدعم اصحاب المتاجر والمحالت المحلية في ليكساند, من ضمنها تقديم طلب تاجيل الفواتير والنفقات من  

 البلدية وليكساندس بوستيدر. 

 البلدية  قامت بالغاء مجموعة من النشاطات واالحداث . 

 اذا اردت ان تساعد في معالجة االزمة كمتطوع او كعامل مؤقت ...فمرحبا بك لالتصال باستعالمات البلدية . انت تستطيع قراءة  

 المزيد عن العمل البلدية الجل مكافحة الوباء على                                                            

www.leksand.se/corona 

 اعتني بنفسك! 

http://www.leksand.se/corona


 بعض  المواقع االلكترونية الجيدة لالطالع: 

                                                                                                     www.informationsverige.se  
www.folkhalsomyndigheten.se  

 

http://www.informationsverige.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

