
Farsi/فارسی 

مشاهده کوچکترین عالئم، تست کرونا بدهید با   

این اطالعات برای کلیه سرپرستان کودک و نوجوان در تمامی مهد کودک ها و مدارس شهرداری های لیله استروم،  

 رلینگن و لورنسکوگ فرستاده می شود. 

در حال  نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و مهد کودک ها، بعد از پایان تعطیالت عید پاک هستیم. تجربه تعطیالت   

گذشته نشان داده است که، میزان گسترش و انتقال ویروس در جامعه، بطور کلی بعد از پایان تعطیالت افزایش پیدا می  

د: کر  کند. بنابراین شهرداری، اقدامات زیر را عملی خواهد  

مدارس و مهد کودک ها در تمامی شهرداری ها، بعد از تعطیالت عید پاک در وضعیت قرمز قرارخواهند  

  ۹تا تاریخ  ۱۰تا   ۵گرفت.عالوه بر این، آموزش در شهرداری لورنسکوگ، بطور کامل  برای دانش آموزان کالس 

 آپریل به صورت آنالین انجام خواهد شد.  

در داخل مدارس و مهد کودک ها، شهرداری ها درسریعترین زمان ممکن ، گروه جهت کاهش خطرانتقال ویروس 

باشد را سازمان دهی  ( FHI)های کوچک تری از دانش آموزان را، که مطابق با توصیه موسسه بهداشت عمومی 

 خواهند کرد. 

انان را تشویق به  جهت کاهش خطر انتقال ویروس در داخل مدارس و مهد کودک ها، شهرداری تمامی کودکان و نوجو

 انجام تست کرونا میکند در مواردی که : 

          در شته داشته  و یا در حال حاضر دا * خود کودک / نوجوان عالئم بیماری را در گذ

دارد داشته  و یا در حال حاضر  * اعضای خانواده او، عالئم بیماری را در گذشته       

انتقال این ویروس به وی بود       خطر* تصور می رود که کودک / نوجوان در معرض    

ما مشاهده کرده ایم  که، اکثر افرادی که ویروس را به دیگران انتقال میدهند، دارای عالئم این ویروس می باشند و در  

نتیجه تست این افراد بطور مستمر حائز اهمیت می باشد. همه افرادی که عالئم این بیماری را در ایام تعطیالت عید  

اشته و یا در حال حاضردارند، باید در منزل بمانند و تست کرونا بدهند، حتی اگر عالئم آنها ضعیف باشد. پاک د  

، سرماخوردگی همراه با گلو درد،  تب، بی حالی، سرفه و یا کم شدن حس چشایی و  ۱۹معمولی ترین عالئم کووید 

خستگی، سردرد، دل درد یا اسهال نیز وجود  نیز در صورت داشتن بدن درد،   ۱۹بویایی است. امکان گرفتن کووید 

 دارد. گاهی اوقات تنها عالئم این بیماری تب بوده و عالئم دیگری وجود ندارد. 

شهرداری ظرفیت گرفتن تست کرونا را افزایش داده است و امکان آن را دارد که از شما در تمام طول تعطیالت عید  

بیشتر درمورد اینکه چگونه می توان برای انجام این تست وقت   پاک و بعد از آن تست بگیرد. جهت کسب اطالعات

بگیرید، به سایت شهرداری که در آن اقامت دارید مراجعه کنید. وقبل ازاینکه جواب تست را دریافت نکرده اید، در  

 مدرسه یا مهد کودک، حضور نداشته باشید. 

یر به دست آورید اطالعات بیشتر در این مورد را میتوانید در صفحات اینترنتی ز   

Lillestrøm kommune  استروم لیله شهرداری  /  
https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill  

Rælingen kommune / شهرداری رلینگن     

https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering-regler.6280236-
470716.html  
 

Lørenskog kommune /    شهرداری لورنسکوگ 

https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-av-koronatest.115063.aspx  

از همکاری شما با تشکر   

لورنسکوگ  ی لیله استروم، رلینگن وشهرداری ها  با احترام:  

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill
https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering-regler.6280236-470716.html
https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering-regler.6280236-470716.html
https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-av-koronatest.115063.aspx

