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 سیكون االحتفال بأعیاد الربیع مختلًفا ھذا العام 
اآلن أمامنا العدید من األعیاد: عید الفصح، ورمضان مع عید الفطر، وعید الفصح 

 االحتفـال كالمعتاد.الیھودي پیَسح، والعدید من األعیاد األخرى. ھذا العام لن یكون 

بدالً من مقابلة أحبائنا والمقربون إلینا لالحتفال، علینا أن نفكر في حمایة بعضنا 
البعض من انتشار العـدوى. ومن المھم بصفة خاصة حمایة كبـار السن المعرضین 

 لخطر اإلصابة بمرض خطیر. 

 في السوید.  covid-19معا یمكننا إبطاء انتشار 

قیام باألشیاء اآلتیة:یمكن لكـل شخص ال  
 البقاء في المنزل حتى لو كنت تشعر فقط بالبرد. •

 ثانیة. 20داوم على غسل الیدین بالماء الدافئ والصابون، على األقل لمدة  •

 حافظ على وجـود مسافة بینك وبین اآلخرین سواء كنت في الداخـل أو في الھواء الطلق. •

القطار والمترو والترام وغیر ذلك من وسائل اترك مسافة بینك وبین اآلخرین في الحافلة و •
 النقل العام.

 تجنب الحفالت أو الجنازات أو التعمید أو دعوات الَمآِدب أو حفالت الزفاف. •

حافظ على وجود مسافة بینك وبین اآلخرین في المالعب الریاضیة والحمامات وصاالت  •
 س العامة.األلعاب الریاضیة وتجنب تغییر المالبس في غرف تغییر المالب

 ال تسافر في ساعة الذروة إذا كنت تستطیع تجنب ذلك. •

 السفر فقط إذا لزم األمر. •

عاًما أو أكثر، فمن المھم بشكل خاص أن تِحدّ من جھات االتصال  70إذا كان عمرك  •
 االجتماعیة الخاصة بك وأن تتجنب األماكن التي یتجمع فیھا الناس.

وكیف یمكنك حمایة نفسك واآلخرین من انتشار العدوى:  covid-19، 19تعرف على المزید عن كوفید 
-beredskap/utbrott/aktuella-https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd

andra-och-dig-19/skydda-utbrott/covid/ 

-https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddالمعلومات بلغات مختلفة:   
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-

sprak-olika/   

التي تبین كیفیة تطبیـق قانون مكافحة األمراض المعدیة. وتشمل تنشر ھیئة الصحة العامة ما یسمى بالتوصیات العامة 
نُب المناسبات واألحداث االجتماعیة الكبـرى التي یلتقي فیـھا عدة أشخاص. تسري ھذه  ذلك من ضمن أمور أخرى، تجَّ

 .2020دیسمبر  31التوصیـة حتى 
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