Vasalundsskolan
Fler språk…Fler möjligheter
Elevhälsans rekommendationer med anledning av coronaviruset
Corona är ett virus som sprids just nu som orsakar luftvägsinfektion och kan leda till
lunginflammation. Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sina rekommendationer. Myndigheten
bedömer risken som hög för att personer i Sverige har smittats utomlands och tagit med sig smittan
hem. Sannolikheten för att smittan ska spridas allmänt i Sverige är dock låg.
Personer som har varit i de länder och områden vi listar här nedanför bör vara uppmärksamma på
luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden.
Rekommendationerna gäller för:
•
•
•
•

Iran
Kina
Italien
Sydkorea

De som är smittade har oftast lindriga symptom, men några blir allvarligt sjuka. Inkubationstiden för
coronaviruset är 2–14 dagar.
Kom ihåg att vanlig influensa sprids i Sverige just nu, och den har liknande symptom.
Folkhälsomyndigheten följer noga utvecklingen av virusets utbredning, och information finns på
deras webbplats där du kan läsa mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/.
Barn och elever som är symptomfria efter besök inom Europa kan gå till skola och förskola.
Tänk på detta vid utbrott av influensa och virusepidemier:
-

Undvik kroppkontakt!
Var noga med din handhygien och tvätta händerna noga och ofta!
behöver du hosta eller nysa så gör det i armbågsvecket, inte rakt ut i luften eller i handen
Stanna hemma om du har en vanlig influensa!
Vädra hemma oftare!

Du kan vända dig till vårdcentralen eller skolsköterskan om du har frågor om smittspridning, vad du
bör tänka på eller om du inte hittar den information du söker.
Vill du veta mer så kan du besöka 1177 Vårdguiden: https://www.1177.se/Skane/aktuellt/nyttcoronavirus-covid-19/
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Vasalundsskolan
Fler språk…Fler möjligheter
ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺼﺤﺔ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس ﺑﺸﺄن ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﺴﺒﺒﺎ ً إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺮﺋﺘﯿﻦ .وﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ،إذ أن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً اﻵن .وﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻰ وﺻﻮل اﻟﻔﯿﺮوس إﻟﻰ اﻟﺴﻮﯾﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﯿﻦ أو اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻓﺮوا ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻣﺆﺧﺮاً ،ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﻢ اﻟﻔﯿﺮوس ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى إﻟﯿﮭﻢ أﺛﻨﺎء
ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد .وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻮم اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻟﺬا ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮاﺟﺪوا ﻣﺆﺧﺮا ً ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺪرﺟﺔ أﺳﻤﺎؤھﺎ ﺗﺎﻟﯿﺎ ً اﻻﻧﺘﺒﺎه أﻛﺜﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﺮاض إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺴﻌﺎل ،ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ أو اﻟﺤﺮارة وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  1177ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ .أﻣﺎ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﮭﻲ:
ـ إﯾﺮان
ـ اﻟﺼﯿﻦ
ـ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
ـ ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
وﯾﺠﺪر اﻟﺬﻛﺮ ھﻨﺎ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﯿﮭﻢ اﻟﻌﺪوى ﯾﺸﻌﺮون ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺄﻋﺮاض اﻟﻤﺮض وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ طﻔﯿﻒ ،إﻻ أن اﻷﻋﺮاض ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺷﺪﯾﺪة وأﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ .أﻣﺎ ﻓﺘﺮة ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻗﺒﻞ ظﮭﻮر اﻷﻋﺮاض ،ﻓﺘﺘﺮاوح ﻣﻦ  2ـ  14ﯾﻮﻣﺎً.
ﻋﻠﯿﻨﺎ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺄن اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻻن ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ،ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﻋﺮاﺿﮭﺎ ﻣﻊ أﻋﺮاض اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وﺗﻘﻮم ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿﺮوس ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﯿﺚ ،إذ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺬي
ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronaviruswuhan-kina-januari-2020/.
اﻷطﻔﺎل واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺎﻓﺮوا ﺿﻤﻦ دول أوروﺑﺎ ،وﻻ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺄﯾﺔ أﻋﺮاض ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف دواﻣﮭﻢ ﻓﻲ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻤﺪارس
ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ.
إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا أو أي أوﺑﺌﺔ ﻓﯿﺮوﺳﯿﺔ أﺧﺮى:
ـ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ واﻟﻌﻨﺎق.
ـ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﯿﺪﯾﻦ وﻏﺴﻠﮭﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
ـ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﻢ واﻷﻧﻒ ﺑﺒﺎطﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻜﻮع ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺎل أو اﻟﻌﻄﺲ وﻟﯿﺲ ﺑﻜﻒ اﻟﯿﺪ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء.
ـ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ.
ـ ﺗﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ.

إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أي اﺳﺘﻔﺴﺎر أو أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى ،اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﻚ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﺧﺮى ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮﺟﮫ
ﻷﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ طﺒﻲ أو ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .وﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻤﻜﻨﻚ زﯾﺎرة اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ:
https://www.1177.se/Skane/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/
ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺎﺳﺎﻟﻮﻧﺪ

