
 2020آب  13أوديفاال 

 

معلومات هامة إلى الطالب وذويهم صادرة عن إدارة المدارس الثاّنوية في  

 أوديفاال. 

 
يعود الطالب في المدارس الثانوية إلى     17/08اعتباراً من تاريخ الّسابع عشر من شهر آب الجاري   

الماضي بشأن عودة الطالب  حزيران  15أخذ دروسهم في مدارسهم وفقاً للقرارات الرسمية في   

 للدراسة في مدارسهم.  

تعمل اإلدارة جاهدة للحّد من اإلصابة بفيروس كورونا عند عودة الطالب إلى المدارس ولتسهيل هذه  

العملية فإننا سنعتمد على بعض التوصيات العامة والتوجيهات الصادرة من وزارة التربية وإدارة الصحة  

 العامة بهذا الخصوص. 

 

 ءات التي يمكن اتّخاذها للحّد من مخاطر انتشار العدوى: اإلجرا

باستمرار عند   Västtrafikقراءة التعليمات الواردة في اللوحات التي تضعها شركة النقل  -

 الصعود إلى القطار أو الحافلة. 

تمتّت مالءمة أعمال التنظيف في المدارس بحيث تتوافق مع اإلرشادات والنصائح حول فيروس   -

 كورونا. 

 قّدم وجبات الَطعام المدرسية وفقا إلرشادات اإلدارة العامة للغذاء. ت   -

 توفير مادة الكحول في المدارس بحيث تكون في متناول الجميع.  -

 منع التجمعات وم الءمة األنشطة بحيث تتناسب مع عدد الطالب في كل صف.  -

 إعطاء دروس الرياضة والصحة في الهواء الطلق بقدر ما تسمح به الظروف.  -

 وضع إجراءات لتقييم وضع المخاطر في المدارس الثانوية سابقاً، كما أنه قد تّم وضع خطة  تمّ  -

 طوارئ في حال انتشار العدوى في المدارس. 

يمكن للطالب األصحاء الحضور إلى المدرسة الثانوية أما الطالب الذين يعانون من أعراض    -

 فعليهم البقاء في المنزل.  19-قد تتوافق مع كوفيد 

 ا  مرض الطالب/ الطالبة أثناء اليوم الدراسي ، فعليهم العودة إلى المنزل بأسرع وقت ممكن.  إذ   -

 

 لمزيد من المعلومات: 

www.krisinformation.s 

 أو  

heten.sewww.folkhalsomyndig  

 

 للحصول على مزيد من التفاصيل حول }الوقت/ المكان{ لليوم الدراسي األول في 

 آب:  17 

https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/uddevalla-

gymnasieskola/om-skolan/personal-och-elever/skolstart-2020.html 

http://www.krisinformation.s/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/uddevalla-gymnasieskola/om-skolan/personal-och-elever/skolstart-2020.html
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/uddevalla-gymnasieskola/om-skolan/personal-och-elever/skolstart-2020.html


 

 

 : Västtrafikمعلومات هامة من 

  

سوف يتم تدعيم حركة القطارات بحيث يصبح بإمكان الطالب اختيار   34اعتباراً من األسبوع 

 رحلة إضافية )بالحافلة( لتخفيض عدد الركاب في الرحالت وفق الترتيب التالي: 

 

- 3731 2 bussar 07:35 Fr Dingle-Uddevalla Ö direkt, 2 bussar 

07:44 fr Munkedal-Uddevalla Ö direkt 

- 3763 2 bussar 16.10 fr Uddevalla Ö-Ljungskile direkt 

- 3758 2 bussar 15:50 fr Uddevalla Ö-Munkedal direkt 

- 3726 2 bussar 07:37 till Ljungskile-Uddevalla Ö direkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


