Uppdaterad information om
coronaviruset
Vasalundsskolans elevhälsas rekommendationer nummer 3 med anledning av
coronaviruset 2020-03-20
Hej,
Vi fortsätter följa folkhälsomyndighetens råd. Risken för samhällsspridning är fortfarande
mycket hög.
För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på
symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma.
Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Det är av
största vikt att vårdnadshavare dagligen frånvaroanmäler sitt/sina barn
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Vi kontaktar
vårdnadshavare.
Innan du kommer tillbaka till skolan efter sjukdom ska vara frisk i två dagar. Under tiden
uppmanar vi dig att så snart du orkar följa med i undervisningen via information i
veckobrev/planering och kontakt med mentor.
Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan när de är friska.
I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns
anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.
Kom ihåg att Nationella prov pågår nu och att det är mycket viktigt att eleverna
närvarar i skolan.
Om era barn är sjuka är det väldigt viktigt att ni som vårdnadshavare dagligen
frånvaroanmäler era barn senast klockan 8. Sjukanmälan gör ni via appen InfoMentor, genom
att sms:a till skolans mobil 073-934 76 57 eller ringa till 042-12 51 25.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:
-

Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas
och från att förorena händer.
Vädra hemma oftare!
Undvik sociala kontakter!

Skolan har också ställt in alla uteaktiviteter där det finns folksamlingar.
Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information:
(Folkhälsomyndigheten, Helsingborgs stad och Region Skåne).
Elevhälsan på Vasalundsskolan

ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻵﺧﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ
ﺗﻮﺻﯿﺔ رﻗﻢ  3ﻣﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺎﺳﺎﻟﻮﻧﺪ ﺑﺸﺄن ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2020-03-20
ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻟﻛرام:
ﻣﺎ زﻟﻧﺎ ﻧﺗﺑﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺣﯿﺚ أن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوﯩﻢ ﻣﺎزال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً ﺟﺪا .وﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ
ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﯾﻘﻈﯿﻦ ﺑﺸﺄن اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮارة ،اﻟﺴﻌﺎل وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ وأﻧﮫ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮫ واﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻋﺮاض أو أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﯿﺖ ﻟﺤﯿﻦ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺘﺎم .وﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاض اﻷﻗﻞ ﺣﺪة ﻛﺂﻻم
اﻟﺤﻠﻖ ،اﻟﺮﺷﺢ ،وآﻻم اﻟﻌﻀﻼت واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ .وھﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺟﺪا ً أن ﯾﻘﻮم أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ ﻏﯿﺎب أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﯾﻮﻣﯿﺎ ً.
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻷھﻞ إذا ظﮭﺮت أي ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ وذﻟﻚ ﻛﻲ ﯾﺬھﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ
إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺪواﻣﮫ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﺠﺪدا ً ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺛﻠﮫ ﻟﻠﺸﻔﺎء ﯾﻮﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼن .أﻣﺎ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻜﻮث اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻨﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷھﺎﻟﻲ ﺑﺄن ﯾﻘﻮﻣﻮا ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﺼﻒ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺄن ﺟﻤﯿﻊ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ؛ أي أن اﻷھﻞ
ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ طﺎﻟﻤﺎ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﯿﺪة .وﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﺎت ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ
ﻣﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ أي أﻋﺮاض ،ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ.

ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت وأﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﮭﺎم ﺟﺪا ً ﺣﻀﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻐﯿﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻹﻧﻔﻮﻣﯿﻨﺘﻮر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﯿﺔ ﻟﻤﻮﺑﺎﯾﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  073-934 76 57أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .042-12 51 25
ﺗﺎﻟﯿﺎ ً ﺗﻮﺻﯿﺎت ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى:
ـ ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ اﻟﻮﺟﮫ واﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺟﯿﺪاً.
ـ ﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺪاﻓﺊ واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول أو إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم وﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻟﯿﺖ.
ـ اﻟﺴﻌﺎل واﻟﻌﻄﺲ ﻓﻲ ﺑﺎطﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻜﻮع ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﯿﺪﯾﻦ.
ـ ﺗﮭﻮﯾﺔ اﻟﺒﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
ـ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺧﺘﻼط اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس.
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ ﺣﻮل اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

(Folkhälsomyndigheten, Helsingborgs stad och Region Skåne).
ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺎﺳﺎﻟﻮﻧﺪ

