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 تسري المعلومات التالية على ما بعد اإلقامة خارج البالد

المنتشرة في العديد  19هناك العديد من السالالت الجديدة من الفيروس المسبب لمرض كوفيد 
)هيئة الصحة العمومية بالسويد(  Folkhälsomyndighetenولذلك توصي  من البلدان.

لفترة ال تقل عن سبعة أيام،  االختالط عن قُربالمسافرين الوافدين إلى السويد بتجنب 
لدى دخولهم إلى البالد وفي اليوم الخامس بعد  19والخضوع الختبار الكشف عن كوفيد 

كما تنطبق على وتسري التوصيات دون االلتفات إلى الدول التي زارها المسافرون،  الوصول.
 كٍل من المواطنين السويديين والرعايا األجانب.

 
إذا سافر أحد األطفال أو الشباب الصغار المشاركين في أنشطة تتبع البلدية إلى خارج البالد، 
فينبغي على ذلك الطفل أو الشاب الصغير عدم الذهاب إلى روضة األطفال أو المدرسة حتى 

طفل أو لوإذا لم تظهر على ا ي المنزل في العزل الصحي.تنقضي فترة سبعة أيام يقضيها ف
الشاب الصغير أي أعراض بعد مرور سبعة أيام، فيمكنه العودة إلى روضة األطفال أو 

 وال تنسوا االتصال بمدرسة الطفل بعد العودة إلى المنزل. المدرسة.
   

 اخضع أنت نفسك لالختبار والتزم بالبقاء في المنزل

اخضع لالختبار بأسرع ما يمكنك بعد وصولك إلى السويد، مع إعادة االختبار مرة أخرى بعد 
حول كيفية إجراء  se.1177يمكنك قراءة المزيد على موقع  مرور خمسة أيام بعد الوصول.

 .Blekingeفي  19اختبار الكشف على كوفيد 
 

رب لمدة ال تقل عن سبعة أيام بعد الوصول إلى التزم بالبقاء في المنزل وتجنب االختالط عن قُ 
 19وتسري هذه اإلرشادات أيًضا حتى لو كانت نتيجة اختباراتك للكشف عن كوفيد  يد.السو

اتباع توصيات  –بغض النظر عن أعمارهم  –كما ينبغي على األطفال  جاءت بنتيجة سلبية.
 19إذا جاءت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد  البقاء في المنزل وتجنب االختالط عن قرب.

كما تنطبق توصيات  رشادات خاصة من خدمة الرعاية الصحية.إيجابية، فسوف تتلقى إ
كما تنطبق  الخضوع لالختبار على األطفال من سن رياض األطفال وعلى األطفال األكبر سنًا.

 .19تلك التوصيات أيًضا إذا سبقت لك اإلصابة بكوفيد 
  

حول اإلرشادات التي  folkhalsomyndigheten.seيمكنك قراءة المزيد على موقع 
 تنطبق على األشخاص الذين سافروا إلى خارج البالد.

 

 

 

https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

