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طبيب الوقاية من العدوى

معلومات وارشادات للعاملين في المدارس والتالميذ وحاملي
ّ
حق الحضانة عند ا كتشاف إصابة بكوفيد19-
لماذا أحصل على هذه المعلومات؟
يتم تحديد مدى ت ّتبع
تم تأكيد وجود اصابة بكوفيد .19-ومازال تت ّبع العدوى مستمرا ً إذ ّ
باالرتباط بالصف/مجموعة العاملين في المدرسة ّ
العدوى بواسطة متتبعي انتشار العدوى .لم يتم تحديد أن لك/لطفلك عالقة وثيقة يمكن من خاللها اعتباركما مع ّرضين للعدوى .ونناشد
أي شخص تظهر لديه أعراض بإجراء الفحص الخاص بهذا المرض.
الجميع في النشاط إيالء اهتمام إضافي حتى لألعراض الخفيفةُ .ينصح ّ
علي أن أفعل اآلن؟
ماذا
ّ
أنّ عليك االستمرار في الدوام المدرسي واتباع التوصيات العامة السارية ،مثل االلتزام بالنظافة الشخصية والحفاظ قدر االمكان على مسافة
َ
وأبق في المنزل .عليك إجراء الفحص الخاص
بينك وبين اآلخرين .إذا ظهرت عليك أعراض ،حتى ولو كانت خفيفة ،اذهب إلى المنزل مباشرة
بكوفيد 19-وانتظار الجواب قبل العودة الى النشاط .هذا وعليك مالحظة أنه حتى في حال أظه َرت نتيجة الفحص عدم اصابتك بكوفيد19-
فيمكن أن تمرض فيما بعد.

ماذا أفعل الجراء الفحص؟
يمكنك حجز اختبار ذاتي من ُ .1177.seيظهر فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل  PCR-testما إذا كان لديك فيروس في المجرى
التنفسي .أنّ
ّ
ي وال يكلف شيئًا ويتم إجراءه في المنزل .بصفتك حامل ّ
حق حضانة طفل فأنت من يقوم بحجز االختبار للطفل /لألطفال .إذا كان
االختبار مجان ّ
خاصة به  /بها أو  Freja eID Plusللقيام بحجز االختبار الذاتي.
الطفل قد بلغ  13عاما ً ،فيجب أن يكون لديه هويّة بنكية الكترونية ّ BankID
إذا لم يكن لدى الطفل هوية إلكترونية ،يمكنك االتصال بالمركز الصحي الذي ُيق ّيم ما إذا كان ينبغي بدال ً من ذلك أخذ عينة الفحص هناك .في
تم جمعها حول أخذ عينات االختبار.
موقع الويب  1177.seتجد معلومات ّ

استخرج هوية بنكية الكترونية  BankIDأو فريا إي آي دي بلُّس Freja eID Plus
الستخراج هوية بنكية الكترونية يتطلب األمر موافقة حامل ّ
حق الحضانة ،وتختلف القواعد من بنك الى آخر .يختلف الح ّد األدنى للسنّ ولكن أ كثر
البنوك تُصدر هوية بنكية لألطفال الذين بلغوا  13عاماً ،ولكنّ ال تقوم جميع البنوك بذلك .ال ُيمكن استخدام الهوية االلكترونية اآلمنة في الهاتف
الج ّوال  Mobilt SäkerhetsIDأو ما يعادلها من الهويات االلكترونية لتسجيل الدخول في موقع .1177.se
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أنّ فريا إي آي دي بلُّس  Freja eID Plusهوية الكترونية سويدية مجانية على الهاتف الج ّوال.
يمكنك الحصول عليها كما يلي:

•

نزّل التطبيق على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي.

•

ُقم بزيارة أحد وكالء  ATGلتفعيل الهوية االلكترونية في مستوى .plusnivån

•

يجب أن يكون لديك رخصة من حاملي ّ
حق حضانتك لكي تحصل على  Freja eID Plusإذا كنت
تحت  18عاماً.

هل يسري هذا حتى لو كنت اُ
ُ
صبت سابقا ً بكوفيد19-؟
إذا كنت اُصبت سابقا ً بكوفيد ،19-خالل الستة أشهر الماضية ،فال تحتاج الى اجراء االختبار .ولكن في حال
ستمرض فعليك مع ذلك البقاء في المنزل حتى تتماثل الى الشفاء بشكل كامل.

متى يسري العزل المنزلي ألفراد العائلة الذين كانوا على تماس مع المصاب؟
يتم تطبيقه إال في حالة وجود حالة مؤكدة في األسرة.
يقر ّر الطبيب العزل
المنزلي وال ّ
ّ

حقائق حول كوفيد19-
متى يمكن أن أصبح مريضاً؟
تبلغ (فترة حضانة المرض) أي الفترة من التقاط العدوى حتى الظهور المحتمل للمرض بين
يومين الى  14يوماً ،واألغلب  5أيام.

ما هي األعراض الشائعة لمرض كوفيد19-؟
حمى ،سيالن األنف ،سعال ،صعوبة في التنفس ،ألم في الحلق ،صداع في الرأس ،آالم في العضالت ،تده ّور
ُ
الشم والتذوق ،اضطراب المعدة وإسهال .يصاب معظم الناس بمرض خفيف مع ظهور
حاستي
ّ
أعراض خفيفة ،ولكنّ المرض يتفاقم لدى البعض ويصابون بمشاكل في التنفس ويحتاجون إلى رعاية

طب ّية.
كيف تنتقل عدوى فيروس كورونا؟
ينتقل كوفيد 19-عن طريق ما يسمى عدوى القطيرات (رذاذ الفم) والتالمس .عندما يعطس الشخص
أو يسعل أو يتكلّم ،تتشكل قطيرات ُمعدية في الهواء .عندئذ يمكن أن يصاب األشخاص الذين على
مقربة من المصاب بالمرض .كما يمكن أن تنتقل العدوى عندما تتساقط القطيرات على األسطح أو
األشياء ،ويحدث ذلك عادة عن طريق اليدين .إذا لمست عينيك أو أنفك دون غسل يديك يمكن
للفيروسات الدخول إلى الجسم من خالل هذا الطريق .ولهذا السبب من المهم المحافظة على مسافة
وغسل اليدين مراراً.

