ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﮐﻮوﯾﺪ ـ  19ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ادارۀ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮای  7روز از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮐﻮوﯾﺪ ـ  19آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از ورود ﺗﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﺮای ھﺮ دو ،ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ
اﯾن ﺑرای آن ﺷﮭروﻧدان ﺳوﯾدﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﺗﺑﺎر دارد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از آن ﮔروه ھﺎی ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ از
ﺷرط ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺧود را آزﻣﺎﯾش
ﻧﮑرده اﻧد:
• ﺑﻌد از ورود )ﺑﮫ ﺳوﯾدن( ﺑﮫ زودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .در روز ﭘﻧﺟم ﺑﺎر دﯾﮕر
ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﯾد).ﺑرای اﻓراد ﻣﺗوﻟد  2015ﯾﺎ ﺑﻌد از آن آﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد(
• ﺑرای ﻣدت ھﻔت روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮥ
آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﮐووﯾد ـ  19ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎز ھم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﻋﺗﺑﺎر دارد.
ﻧﮑﺎت ذﯾل ﺑرای آن ﺷﮭروﻧدان ﺳوﯾدﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﺗﺑﺎر دارد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از آن ﮔروه ھﺎی ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
از ﺷرط ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺧود را آزﻣﺎﯾش
ﮐرده اﻧد:
•

ﺑﻌد از ورود ،در روز  5ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﯾد )ﺑرای اﻓراد ﻣﺗوﻟد  2015ﯾﺎ ﺑﻌد از آن اﻋﺗﺑﺎر
ﻧدارد(.

•

ﺑرای ﻣدت ھﻔت روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺣﺗﯽ اﮔر
ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﮐووﯾد ـ  19ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎز ھم اﯾن ﻣوﺿوع
اﻋﺗﺑﺎر دارد.

ﻧﮑﺎت ذﯾل ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر دارد ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد و ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ
از ﺷرط ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
•

ﺷرط ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ـ  19در ھﻧﮕﺎم ورود.

•

ﺑﻌد از ورود در روز  5ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﯾد )ﺑرای اﻓراد ﻣﺗوﻟد  2015ﯾﺎ ﺑﻌد از آن اﻋﺗﺑﺎر
ﻧدارد(.

•

ﺑرای ھﻔت روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮥ
آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﮐووﯾد ـ  19ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎز ھم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﻋﺗﺑﺎر
دارد.
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ﺧود را ازﻣﺎﯾش ﻧﻣوده و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﺑﮫ زودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ورود ،ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت  1177.seﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده و در ﻣورد ﻧﺣوۀ اﺟرا آزﻣﺎﯾش
در ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺗﺎن ،آﮔﺎھﯽ ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد.
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﺣد اﻗل ﺑرای ھﻔت روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﭘرھﯾز
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ﺗﺎن ﺑرای ﮐووﯾد ـ  19ﻣﻧﻔﯽ ھم ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﺗﺎن
اﻋﺗﺑﺎر دارد .ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز ﺑدون در ﻧظر داﺷت ﺳن ﺷﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﺗﻣﺎس ھﺎی
ﻧزدﯾﮏ ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺻورت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ﺗﺎن ﺑرای ﮐووﯾد ـ  19ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ھﺎی وﯾژۀ را از ادارۀ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺗوﺻﯾﮫ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ـ  ،19ﺑدون در ﻧظر داﺷت اﯾن ﮐﮫ از ﮐدام ﮐﺷور ھﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣوده اﯾد،
ﺑرای ﺗﺎن اﻋﺗﺑﺎر دارد .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﯾﺎ " Förskoleklassﺻﻧف آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﮑﺗب" ﻣﯽ روﻧد ﻧﯾز اﻋﺗﺑﺎر دارد ،ﻧﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮑﺗر از آﻧﮭﺎ.
در زﻣﺎن ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر آزﻣﺎﯾش را ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﺳﭘس وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ
رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮐووﯾد ـ  19دارﯾد .در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾد و
ﻣراﻗب ﻧظﺎﻓت /ﺣﻔظ اﻟﺣﺻﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر در ﺟرﯾﺎن اﯾن ھﻔت روز ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرض در وﺟود ﺗﺎن
ظﺎھر ﻧﺷود و ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ﺗﺎن ﻣﺛﺑت ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻌد از اﯾن ﻣدت وارد اﺟﺗﻣﺎع ﺷوﯾد .اﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ از ﻣﻘررات ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد اﻋﺗﺑﺎر دارد ،ﭘﯾروی
ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﻧﺎﺑر دﻟﯾﻠﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای ﮐووﯾد ـ  19آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد در آن ﺻورت ﻣﮭم اﺳت
ﺗﺎ ﺑﻌد از ورود ﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوﯾدن ،ﺣد اﻗل ﺑرای  7روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ
ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﻣراﻗب ﻧظﺎﻓت /ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ھﻣﯾﺷﮫ از ﻣﻘررات و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ادارۀ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و
دﯾﮕران ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ
اﮔر در ﺟرﯾﺎن  48ﺳﺎﻋت ﻗﺑل ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣوده اﯾد ،ﺿرورت ﻧدارﯾد ﺗﺎ ﺑﻌد از
ورود ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ورود ﺑﺎﯾد ﺑﺎر دﯾﮕر ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ُﮐل ﺑﺎﯾد از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد :ھﻔت روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﻓراد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺣﺻﻼن و داﻧش آﻣوزان ،راﻧﻧده ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و دﯾﮕر
ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ اﮐﺛرا َ از ﻣرز ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺻورت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم آزﻣﺎﯾش ﺷوﻧد )ﺣد اﻗل 1
ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ( از ﺗوﺻﯾﮫ در ﻣورد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ و دو ﺑﺎر ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻧﻣودن ،ﻣﻌﺎف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﺎرﮔران ،ﻣﺣﺻﻼن ،داﻧش آﻣوزان ،راﻧﻧده ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و دﯾﮕر ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ اﮐﺛرا َ از ﻣرز ﻋﺑور ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ طور ﻣﻧظم آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ورود ﺧود را دوﺑﺎره آزﻣﺎﯾش ﻧﻣوده ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و از ﺗﻣﺎس
ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﺎی ﮔوزن ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،اﻣدادﮔران و ﻧﺟﺎت دھﻧدﮔﺎن در ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳرﺣدی و
ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻧوﺑﺗﯽ ﻧزد واﻟدﯾن ﺧود در ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺗوﺻﯾﮫ ﺑرای
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ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ و دو ﺑﺎر اﺟرا ﻧﻣودن آزﻣﺎﯾش ،ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد ﺑﮫ
طور ﻣﻧظم ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.

اﮔر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ در وﺟود ﺗﺎن ظﺎھر ﺷود
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن در ﺟرﯾﺎن ھﻔت روز ﺗوﺟﮥ وﯾژه ﺑﮫ ظﺎھر ﺷدن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐووﯾد ـ  19در وﺟود
ﺗﺎن ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ در وﺟود ﺗﺎن ظﺎھر ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺧود را آزﻣﺎﯾش
ﮐﻧﯾد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﻧﺣوۀ اﺟرا آزﻣﺎﯾش در ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن ﺳﮑوﻧت دارﯾد ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت
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اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮥ آزﻣﺎﯾش ﺗﺎن ﺑرای ﮐووﯾد ـ  19ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﻣوﺿوع ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﻣوﺿوع در ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﯾﺎ ھم اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﺣرﯾری ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﯾد.
ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘررات رﻓﺗﺎری را در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎن ﺧواھد ﮔذاﺷت.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺳوال ھﺎ و ﺟواب ھﺎی دوﻟت در ﻣورد ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ ﺳوﯾدن ) ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

