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CORONA

ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد در ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ درﻣﮑﺗب ﺑﺎﯾد
ﺣﺎﺿرﺑﺎﺷﻧد.
در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ  ،ﮐودﮐﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ رﺧﺻت ﮐردن ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣردم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده اﻧد و ﻓﻘط ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑرای ﮐﺎر ﯾﺎ ورزش ﺑروﻧد .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺳﺧت اﺳت و اﮔر از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد  ،ﺟرﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﯾﺎ در
ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﺟﺎزات ﺧواھﯾد ﺷد.
در ﺳوﯾدن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز اﺳت .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن  ،ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ
ﻣردم ﺑﻔﮭﻣﻧد ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺳت و ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد و دﯾﮕران را
آﻟوده ﻧﮑﻧﻧد
دوﻟت و ادارات ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻓﻘط در ﻣوارد ﺿروری ﻣوارد را ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻗواﻧﯾن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾد از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﮔر اﻓراد ﻣﺳن آﻟوده ﺷوﻧد  ،اﯾن ﺧطر زﯾﺎد وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﻣﯾرﻧد.
ودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد
در آﻏﺎز ﺑﺣران  ،دوﻟت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻟﯾﺳﮫ ﯾﺎ ﭘوھﻧﺗون ﻣﯽ روﻧد ﺑﺎﯾد درﺧﺎﻧﮫ درس ﺑﺧواﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ درﻣﮑﺗب اﺳت .واﻟدﯾن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد .ﻓﻘط ﭼﻧد ﮐودک آﻟوده ﺷده اﻧد و ﯾﺎﮐﻣﯽ ﻣرﯾض ﺷده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
 ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﮑﺗب ﺑﺎﺷﻧد.
اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن دﻻﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد :ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن در ﺧﺎﻧﮫ راﺣت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺳﭘس
ﻣﮑﺗب ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا  ،دوﺳت و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺳﺎﻟم اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ  ،ﭘوﻟﯾس  ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺑرق و
ﻏﯾره ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ھﯾﭻ ﭘﻼﻧﯽ ای ﺑرای رﺧﺻت ﺷدن ﻣﮑﺎﺗب وﺟود ﻧدارد .اﮔر دوﻟت و ادارات ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد  ،آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﮭرداری ھﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﮑﺎﺗب ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و واﻟدﯾن اطﻼع ﻣﯽ دھﻧد.

ﮔروە ﺑُﺣران ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻧواﺣﯽ ھﺎی
وﻻﯾت از ﺟﻣﻠﮫ ،ذون ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﮐﻠﻣر ،ﺷورای رھﺑری وﻻﯾﺗﯽ و
.دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ در رس وﻻﯾت ھﺳﺗﻧد
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

