
 ٹیسٹ کو فوری کروانے ےک لیے آمادہ رہیے 

 اور سکولوں میے جانے    Lillestrøm, Rælingen og Lørenskogیہ معلومات 
ے

یک بلدیات ےک بارنے ہاگ
۔     واےل بچوں اور نوجونوں ےک تمام رسپرستوں کو بھیجی جا ریہ ہے

۔ گزشتہ چھٹیوں ےک    ےک آغاز کا وقت قریب آ رہا ہے
ے

ایسٹر یک چھٹیوں ےک بعد سکولوں اور بارنے ہاگ
ے میے متعدی کا دبا رہے  تجربات ییہ ۔ ہیے کہ  عمویم طور پر معارسر ؤ چھٹیوں ےک بعد بڑھ جاتا ہے

 :  بلدیات اس لیے مندرجہ ذیل پیش قدمیاں لیتی ہیے

۔ عالوہ ازیں جمعہ نو اپریل  ایسٹر ےک بعد تمام بلدیات ےک سکولوں اور بارنے ہاگوں میے رسخ سطح ہے

۔   
ے

 تک جماعت پانچ تا دس میے مکمل طور پر ڈیجیٹل تعلیم ہو یک

 میے اندرو
ے

نے طور پر انفیکشن ےک خدشر کو کم کرنے ےک لیے بلدیا ت نے ۔ جتتے جلد  سکولوں اور بارنے ہاگ
۔ ہیے  ممکن ہو سےک ۔ چھونر گروپ متعارف کروانے ہیے ۔ جیسا کہ محکمہ صحت عامہ تجویز کرنی

، بلدیات تمام بچوں اور نوجوانوں کو  اسکولوں اور نررسیوں میے متعدی ےک خطرے کو کم کرنے ےک لیے
 کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیے اگر: ترغیب دیتی ہے  

o  بچے یا نوعمر کو عالمتیے ظاہر ہو ریہ ہیے یا پہےل رہ چیک ہیے 
o  اہل خانہ ےک افراد کو عالمتیے ہیے یا رہ چیک ہیے 
o  ۔ انفیکشن یہ خیال ہو کہ بچہ یا نوجوان  ےک خدشر کا شکار ہوا ہے

 پھیالنی ہ افیکشن ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ زیادہ تر افراد جو  
ے

۔ اس  آگ یے ا ن میے عالمتیے پانے جانی ہیے
۔ جس کیس کو بیھ ایسٹر ےک دوران عالمتیے تھیے یا   لیے باقاعدہ طور پر ان افراد کا ٹیسٹ لینا اہم ہے

۔  یہ ہلیک یس عالمات ظاہر ہونے پر بیھ   ، انکو گھر میے یہ رہنا چاہیے اور اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے ہیے
۔    الگو ہوتا ہے

، کھانیس یا ذائقہ یک س  19-کوویڈ ب ش عام عالمات نزلہ زکام  ےک ساتھ گےل میے سوزش، بخار و سستی
  ، اور سونگھیے یک حس میے کیم۔  جسم میے درد، تھکن، رس درد، پیٹ میے درد یا پیٹ ےک خراب ہونے

کا شبہ کیا جا سکتا  19 کویڈ۔یا ٖرصف بخار ہونے یک صورت میے بغٹے دورسی عالمات ےک ، اسکو بیھ
 ۔ہے 

بلدیات نے ٹیسٹ یک گنجائش میے اضافہ کیا ہے اور وہ آپےک ٹیسٹ کرنے ےک لیے ایسٹر میے اور ایسٹر ےک  
بعد بیھ تیار بیٹھے ہیے ۔  بلدیہ یک ویب سائٹ پر آپ تفصییل معلومات دیکھ سکیی ہیے کہ آپ نے  

۔  جب تک ٹیسٹ کا نتیجہ دستیاب نہ ہو، آپ سکول یا با ۔ٹیسٹ کیےس بک کروانا ہے نہ آییے
ے

 رنے ہاگ

  اس ےک بارے میے مزید معلومات ےک لیے مندرجہ ذیل ویب سائٹس مالحظہ کریں: 

Lillestrøm  :بلدیہ

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill  

Rælingen  :بلدیہ-smitte-testing-https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus

470716.html-regler.6280236-vaksinering  

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


Lørenskog  :بلدیہ-nytt/timebestilling-https://www.lorenskog.kommune.no/siste

koronatest.115063.aspx-av  

 

 تعاون ےک لیے شکریہ! 

 بلدیہ Lørenskogاور  Lillestrøm ،Rælingenمنجانب 
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