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 3/2020/ 30نشرة معلومات ألولياء األمور 
 

 فعالية عمل التربية الُمبكرة سوف تستمر، 
 ونوصي العائالت على كل حال برعاية األطفال في البيت 

 
فعالية عمل التربية الُمبكرة لحضانات األطفال والرعاية اليومية العائلية تعمل على الرغم من الوضع الخاص بفيروس كورونا.  
كما أن التعليم التمهيدي سوف ننظمه ألولئك األطفال الذين ليس بإمكانهم البقاء للرعاية في البيت. نوصي في الوقت الحاضر  

 لك العائالت التي تتوفر لديها اإلمكانية برعاية األطفال في البيت.  على كل حال وبشدة، أن تقوم ت 
 

أوضاع العائالت ُمختلفة والحاجة للمشاركة في التربية الُمبكرة من الممكن أن تتغير وفقاً للوضع المعيشي للعائلة. من الممكن  
 عائلة. الحديث مع طاقم العاملين في الرعاية الُمبكرة بشكل سري وموثوق به عن وضع ال

 
 يتوجب أن يكون الشخص سليماً عند مجيئه إلى حضانة األطفال 

  
إذا كان الطفل مريضاً، فيتوجب أن يكون بدون أن  بإمكان الطفل أن يأتي إلى حضانة األطفال فقط إذا كان سليما بشكل كامل. 

 تظهر أعراض عليه لمدة يوم واحد في البيت، قبل أن يكون بإمكانه العودة إلى حضانة األطفال.   
 

عند إحضار الطفل إلى حضانة األطفال/الرعاية اليومية العائلية، فيتوجب غسل األيدي مع الطفل. يتوجب غسل األيدي  
ثانية تقريباً. يُراقب طاقم العاملين غسل أيدي األطفال أثناء فترة يوم الرعاية. كما أنه يتوجب غسل األيدي   30بالصابون لمدة 

 بعناية بعد الظهر أيضاً عند العودة إلى البيت. 
 

بشكل   يتم العمل في التربية الُمبّكرة من خالل مجموعات صغيرة، ويتم تنظيم الفعاليات والنشاطات والتجول في الهواء الطلق
 تدريجي. 

 
 يوًما  14العائدون من الخارج يتوجب أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة 

 
جميع األشخاص من فنلنديين واألشخاص الذين يسكنون في فنلندا بشكل دائم القادمين من الخارج والعائدين إلى فنلندا، عليهم 

وا منفصلين عن األناس اآلخرين، أي أن يبقوا في  أن يتجنبوا التجول خارج البيت. يتوجب عليهم حسب اإلمكانيات أن يبق
يوًما. عند العودة من خارج فنلندا يتوجب االتفاق مع حضانة األطفال بخصوص   14ظروف مشابهة للحجر الصحي لمدة 

 يوًما.  14غياب الطفل لمدة 
 

 استشارات فيروس كورونا 
 

  -  7.00تقدم هلسنكي لسكان المدينة استشارات من خالل الهاتف بخصوص فيروس كورونا أيام العمل الرسمية، الساعة: 
 .  10024 310 09، من خالل الرقم: 20.00

 
وفي نهايات   20.00يُقدم المشورة بشأن األمور المتعلقة باإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا أثناء فترات المساء بعد الساعة 

 . 116117ألسبوع لسكان هلسنكي إسعافات الطوارئ، هاتف: ا
 

 hel.fi/koronavirusتوجد معلومات حديثة أيًضا على صفحات اإلنترنت للبلدية: 
 

( باللغة  youtube.comعلى يوتيوب )توجد نشرات معلومات لفظية بشأن إرشادات التربية الُمبكرة والعودة من خارج فنلندا 
 ". Helsingin kaupunki coronavirusاإلنجليزية والروسية والعربية والصومالية من خالل كلمات البحث "


