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DARI 

. کبار یھردوھفتھ  یاطالعات اوراق   
شده است.   ھیتھکمیتھ شھرکلمربحران  یھمکاربا  یاطالعاتاوراق 

. میبھ شما ارائھ دھرا   والیت ی قیاطالعات دق میخواھ یما م  
. اگر  دیآ  یھفتھ مدوھر در بین  درباره کرونا راخبا در طول تابستان

. رسند ی اوقات فرا م شتریرخ دھد ، آنھا ب  یاتفاق بزرگ  

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 کرونا.خبر جدید در بارە ای 

CORONA
 اگر شما مریض باشید حال میتوانید خود را آزمایش کنید.

.شما میتوانید یک تست را  از طریق کند شیتواند خود را آزما یکھ عالئم کرونا داشتھ باشد م یحاال ھرکس
 ای دیآلوده ھست دیشو یم آگاەو دیکن یرا ارسال م شیسپس آزما) سفارش دھید و خودرا امتحان کنید. ۱۱۷۷نمبر(

.ریخ  
شماکھ عالیم ویروس کرونا را دارید و داری اسناد قانونی اقامت باشید میتوانید از طریق ویب سایت و یا 

چنان جھت آوردن نتایج از یک شخص صحت مند خواش کنید )جھت آزمایشات صحی سفارش دھید.و ھم۱۱۷۷نمبر(
 تا نتایج را برایتان بیاورد.
ھای نمونوی دریافت خواھید کرد. با آنھا نمونھ ھایی از بینی و گلو می گیرید. در بستھ بندی  یک بستھ کوچک از میلھ

 عکس ھایی وجود دارد کھ نحوه انجام آن را بھ شما نشان می دھد.
 پس دوبارە از یک شخص سالم تقاضاع میکنید کھ دوبارە از جایکھ آوردە شدە بگذارد. 

جواب دریافت خواھید کرد. و در آنجا برای شما  ۱۱۷۷طریق ویب سایت ساعت از   ٤۸اگر آلودە ھستید،در ظرف  
 .رھنمایی میشود کھ چی باید کرد.در حال احتیاج مصوالن خودشان باشما بھ تماس میشوند.

 ھمھ باشندە گانیکھ احساس مریضی مینمایند و و خود را آزمایش میکنند. آزمایشات رایگان است.

دوبارە بھ دواخانھ بگذارید. آزمایشات را از دواخانھ گرفتھ  
 آزمایشات را یک شخص سالم بگیرد و دوبارە بگذارد و ھمچنان اسناد خود و شخص مریض را باخود داشتھ باشد. 

شخص مریض اجازە ندارد کھ خودش آزمایشات را بگیرد و و یا بگذارد، زیرا باعث سرایت ویروس برای دیگران 
 میشود.

عالیم دارند میتوانند آزمایش شوند.تنھا کسانیکھ   
ھنگامی کھ آزمایش خود را سفارش داده اید ، می توان آن را در 

 چند دواخانھ در سطح کشوربدست آورد.این فرق میکند واز
استفادە کنید میتوانید ببینید چی کسی است.  QRاز طریق کود 

ھمچنان میتوانی از ومربو و بوری ھولم آزمایشات بیاوری.و در 
 لوتورپ از طریق کارمندان صحی اولند آزمایشات گرفتھ میشود.

آزمایشات تنھاە نشان میدھد کھ تو مریض استی ،و این معلوم نمیشود کھ تو قبأل سرایت شدی.و تا ھنوز ھمچنین 
 آزمایشی نمیتوان در کلمر شد.

۱۱۷۷سایت.بھ این شکل میتوانی سفارش دھی   
  ۱/ سایت www.1177.se داخل شوید و بخش کلمر را  انتخاب کنید.

/ در آخرین نقطھ کلک کنید.۲  ”Testa dig för pågående covid-19 i Kalmar län” 
 ۳/ درزیر برایت معلومات میدھد کھ چگونھ با لگیت ماشون خود داخل سایت میشوی.

”Anmäl dig för provtagning – så går det till” 
/ وقتیکھ داخل سایت شدی کلک میکنی.٤  

”Beställ provtagning covid-19” 
/ انتخاب کن کھ چگونھ آزمایش خود را میاوری. ٥  

 درحال حاضر معلومات عمومی بھ زبان سویدنی و بسیاری زبانھا میاید و موجود است.

   

در بارە ی ھمھ آزمایشات برای شما 
 کودQRمعلومات میدھد.         

QR آمادە کنید. موبیل تیلفون خود  
 را با کود

http://www.1177.se/

