
 الختبار للخضوع لعتبة منخفضة  مديكتکن لل

  Lillestrøm ليلستروم يتم إرسال هذه المعلومات إلى أولياء أمور األطفال والشباب في جميع رياض األطفال والمدارس في بلديات
 .Lørenskog لورنسکوغو Rælingen رالينغنو

السابقة تشير إلى أن ضغط  العطالتاقترب موعد بدء المدارس ورياض األطفال بعد نهاية عطلة عيد الفصح. التجارب من لقد 
 لذلك تتخذ البلديات اإلجراءات التالية: .العدوى بشكل عام في المجتمع يمكن أن يزداد بعد العطلة

تعليم  سيکون أيضا ال، لورنسکوغفي وحمر في المدارس ورياض األطفال بعد عيد الفصح. األ التدابیر جميع البلديات لديها مستوى
 أبريل.  9حتى يوم الجمعة  10إلى   5بالكامل في الصفوف من   ارقمي

  أحجامباعتماد  – في أقرب وقت ممكن عمليًا   -البلديات  بدأمن أجل الحد من خطر العدوى داخليًا في المدارس ورياض األطفال، ت
 .  FHI يدة لـمكافحة العدوى الجد في تعليمات، على النحو الموصى به فواجأللغر أص

 : کان إذا االختبارمدارس ورياض األطفال، تشجع البلديات جميع األطفال والشباب على إجراء انتقال العدوی للللحد من خطر 

o  / أعراض  أو يعاني من عانىقد نفسه   شاب الالطفل 

o  أعراض  وا أو يعانون من عانقد أفراد األسرة 

o  / بالعدوی لخطر اإلصابة عرضربما ت الشاب يُعتقد أن الطفل 

. يجب على أي  ؤالءنرى أن معظم األشخاص الذين ينشرون العدوى لديهم أعراض، وبالتالي من المهم إجراء اختبار مستهدف له

إذا کان المرء يعاني من  ل ويخضع للفحص. هذا صحيح حتى شخص يعاني من أعراض خالل عيد الفصح أن يبقى في المنز

 أعراض خفيفة فقط. 

التهاب الحلق والحمى / الخمول والسعال و / أو انخفاض  المصحوبة بالبرد  ةهي نزل 19-األعراض األكثر شيوعًا لمرض كوفيد 

الجسم أو التعب أو الصداع أو آالم البطن أو  آالم المعاناة من في حالة  19-كوفيد حاسة التذوق والشم. يجب أيًضا االشتباه في 

 الحمى دون أي أعراض أخرى.وجود أو في حالة  إلسهالا

طوال عيد الفصح وبعد عيد لکم الختبار جراء اإل مالستقبالك تام وهي على استعداد اتاالختبارإجراء زادت البلديات من قدرة 

الختبار. ال  موعد ل تعيش فيها للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية طلبالفصح. اذهب إلى الموقع اإللكتروني للبلدية التي 

 نتيجة االختبار. تحصل علیتحضر إلى المدرسة أو روضة األطفال حتى 

 التالية: االنترنتيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا على مواقع 

 https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestillبلدية ليلستروم: 

-https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering رالينغن:  بلدية

regler.6280236-470716.html 

-https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-avبلدية لورنسكوغ: 

koronatest.115063.aspx 

 

 تعاونكم! کم علی را لشك

 تحيات مع خالص ال

 ات ليلستروم ورالينغن ولورنسکوغ  بلدي


