Coronavirus krizi sebebi ile Islamic Relief’ten topluluk
bilgilendirmesi
Okul hakkında
Çoğu ilköğretim öğrencisinin okul zorunluluğu hala devam etmektedir. Bu nedenle
okula gitmelidirler. Şuan, mart ayının ortasındayız ve şu zamanda sağlıklı öğrencilerin
evde kalması için hiçbir sebep yoktur. Yapılan değerlendirme, enfluenza
hastalıklarının bulaşma deneyim ve tecrübesine dayanmaktadır. Ayriyetten, okul
çocuk gelişimi için önemli bir etkinliktir. Bu nedenle, sağlıklı çocuklarınızı evde
tutmadan once evde kalmasına dair gerekli bilgilerin verilmesini bekleyin. Eğer okul,
öğrencilerin evde kalmasına karar verirse, çocukları okula göndermeyin. Çünkü böyle
bir durumda okul çocukların evde kalmasını gerektiren bir riskin oldugunu
değerlendirmiştir.
Eğer bir ogrenci okul zamanında hastalanır ise, olabildiğince çabuk bir şekilde eve
dönmelidir. Böyle bir durumda okul çalışanları çocuğun velilerini arayıp çocuğun tek
başına eve dönüp dönemeyeceğini veya velilerin beklemesi gerekip gerekmediğini
degerlendirir. Eğer velinin gelmesi beklenecek ise, çocuk ayrı bir odada, velisi gelene
kadar bekleyebilir. Eger okul çalışanları çocuğunuzu okuldan almanızı arz ederse,
gecikmeden gidip çocuğunuzu alın.
Mağazalardaki boş raflar hakkında
Yetkililer iki haftaya yetecek kadar evde erzak/yiyecek bulundurulmasını önermiştir.
Bu öneri her zaman için olduğu gibi şimdi içinde tedbir amaçlı olarak geçerlidir.
İsveç'te gıda kıtlığı beklenmemektedir. Bununla birlikte, hasta olma durumunda
birkaç hafta yetecek kadar yiyeceklere sahip olmak, bu hastalık sürecinde dışarı
çıkmamak için iyi bir hazırlıktır. Evde bazı ateş düşürücü ilaçlara sahip olmak da iyidir.
İnsanların alışveriş yapmak için birbirini sıkıştırdığını farkederseniz - alışveriş
yapmaktan kaçının. Başkalarına yakın olmak hastalık bulaştırma riski taşıyabilir.
Hasta olursanız işe gitmeyin, karen gunu iptal edilmiştir
Hasta olursanız işe gitmeyin. Eğer hasta olursanız, hafif simptomlar bile olsa, işyerini
haberlendirin ve gerekli ise Försäkringskassa’yı da bilgilendirin. Karens gunu iptal
edilmiştir ve on dört gün boyunca doktor raporuna ihtiyacınız yoktur. Hükümet bu
kararı hastalığı sınırlamak için almıştır. Aynı durum yetişkin eğitimi için de geçerlidir.

Yolculuk yapmayin
Hükümet/yetkililer tüm yolculukların kaçınılması kararı almıştır. Eğer yolculuk
yaparsanız yurt dışında karantina da kalabilirsiniz ve İsveç'e geri dönemezsiniz.
Saglik merkezinin acil servisini aramadan acil servisine gitmeyin
Acil servis virus ve bulaşma riski nedeniyle kapalı olabilir. Bu nedenle, sağlık
merkezine gitmeden önce mutlaka arayın. İnternet üzerinden bir doktor ile
görüşebileceğinizi ve ilaçlar için reçete alabileceğinizi unutmayın.
Bilgi edinmek için için her zaman bizleri arayabilirsiniz.
Ayrıca, resmi kurumların açıklamalarını da şu sayfalardan okuyunuz:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ https://www.krisinformation.se/
Bizlere, 073-375 84 88 veya 073-375 84 72
numaralarından ulaşabilirsiniz.

