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ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

CORONA

DARI

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧد.ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺗﺳت را از طرﯾﻖ
ﻧﻣﺑر) (۱۱۷۷ﺳﻔﺎرش دھﯾد و ﺧودرا اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس آزﻣﺎﯾش را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد وآﮔﺎە ﻣﯽ ﺷوﯾد آﻟوده ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ
ﺧﯾر.
ﺷﻣﺎﮐﮫ ﻋﻼﯾم وﯾروس ﮐروﻧﺎ را دارﯾد و داری اﺳﻧﺎد ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻗﺎﻣت ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ وﯾب ﺳﺎﯾت و ﯾﺎ
ﻧﻣﺑر)(۱۱۷۷ﺟﮭت آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺻﺣﯽ ﺳﻔﺎرش دھﯾد.و ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﮭت آوردن ﻧﺗﺎﯾﺞ از ﯾﮏ ﺷﺧص ﺻﺣت ﻣﻧد ﺧواش ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﯾﺎورد.
ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮏ از ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی ﻧﻣوﻧوی درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑﯾﻧﯽ و ﮔﻠو ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد .در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
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.
اﮔر آﻟودە ھﺳﺗﯾد،در ظرف  ٤۸ﺳﺎﻋت از طرﯾﻖ وﯾب ﺳﺎﯾت ۱۱۷۷ﺟواب درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .و در آﻧﺟﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ
.رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﮐرد.در ﺣﺎل اﺣﺗﯾﺎج ﻣﺻوﻻن ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﻣﯾﺷوﻧد.
ھﻣﮫ ﺑﺎﺷﻧدە ﮔﺎﻧﯾﮑﮫ اﺣﺳﺎس ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و و ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﮑﻧﻧد .آزﻣﺎﯾﺷﺎت راﯾﮕﺎن اﺳت.
آزﻣﺎﯾﺷﺎت را از دواﺧﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ دوﺑﺎرە ﺑﮫ دواﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕذارﯾد.
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.
ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻋﻼﯾم دارﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﺧود را ﺳﻔﺎرش داده اﯾد  ،ﻣﯽ ﺗوان آن را در
ﭼﻧد دواﺧﺎﻧﮫ در ﺳطﺢ ﮐﺷورﺑدﺳت آورد.اﯾن ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد واز
از طرﯾﻖ ﮐود QRاﺳﺗﻔﺎدە ﮐﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت.
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 ﻗﺑﻸ ﺳراﯾت ﺷدی.و ﺗﺎ ھﻧوز ھﻣﭼﻧﯾن
آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻧﻣﯾﺗوان در ﮐﻠﻣر ﺷد.

در ﺑﺎرە ی ھﻣﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﮐودQRﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾدھد.
ﻣوﺑﯾل ﺗﯾﻠﻔون ﺧود  QRآﻣﺎدە ﮐﻧﯾد.
را ﺑﺎ ﮐود

ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻣﯾﺗواﻧﯽ ﺳﻔﺎرش دھﯽ ﺳﺎﯾت۱۱۷۷.
 /۱ﺳﺎﯾت  www.1177.seداﺧل ﺷوﯾد و ﺑﺧش ﮐﻠﻣر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
” /۲ ”Testa dig för pågående covid-19 i Kalmar länدر آﺧرﯾن ﻧﻘطﮫ ﮐﻠﮏ ﮐﻧﯾد.
/۳درزﯾر ﺑراﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻟﮕﯾت ﻣﺎﺷون ﺧود داﺧل ﺳﺎﯾت ﻣﯾﺷوی.
””Anmäl dig för provtagning – så går det till

 /٤وﻗﺗﯾﮑﮫ داﺧل ﺳﺎﯾت ﺷدی ﮐﻠﮏ ﻣﯾﮑﻧﯽ.
””Beställ provtagning covid-19

 /٥اﻧﺗﺧﺎب ﮐن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آزﻣﺎﯾش ﺧود را ﻣﯾﺎوری.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ و ﺑﺳﯾﺎری زﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾﺎﯾد و ﻣوﺟود اﺳت.

اوراق اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھردوھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر.
اوراق اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﺣران ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﮭرﮐﻠﻣرﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﯽ وﻻﯾت را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھﯾم.
در طول ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﺧﺑﺎر درﺑﺎره ﮐروﻧﺎ در ﺑﯾن ھردوھﻔﺗﮫ ﻣﯽ آﯾد .اﮔر
اﺗﻔﺎق ﺑزرﮔﯽ رخ دھد  ،آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت ﻓرا ﻣﯽ رﺳﻧد.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

