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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 نوفمبر  10ابتداًء من قواعد أكثر صرامة 

 عندما تزداد اإلصابة في المقاطعة! -
ھذه بعض  -ال تذھب إلى التجمعات االجتماعیة. ابتعد عن مراكز التسوق واألماكن المغلقة االخرى حیث یتجمع الكثیرون 

 نوفمبر 10ابتداًء من القواعد األكثر صرامة التي تنطبق في المقاطعة من
وكالة الصحة العامة السویدیة لدیھا معرفة  و ان ینتشر فیروس كورونا اآلن بسرعة في العدید من البلدان. في السوید ، 

 متابعة كاملة ألین وكیف یبدو انتشار المرض. 
. ھذا یعني  نوفمبر 10ابتداًء من القیود العامة المحلیة  نطبقیوجد في مقاطعة كالمار اآلن العدید من المصابین ، وبالتالي ت

 أننا نحن الذین نعیش في المقاطعة یجب أن نكون حذرین بشكل خاص اآلن وأن نتبع القواعد األكثر صرامة. 
 ینطبق التالي:   نوفمبر 10ابتداًء من 

و االمتناع عن التواجد في االماكن المغلقة ، مثل المحالت التجاریة ومراكز التسوق والمتاحف وصاالت األلعاب الریاضیة 
 والمكتبات.المسابح 

 عند الضرورة ، یمكنك التسوق في محالت  بیع المواد الغذائیة والصیدلیات
المباریات أو امتنع عن حضور االجتماعات ، وال تحضر الحفالت الموسیقیة أو العروض أو التدریبات الریاضیة أو 

المسابقات. یجب أن یستمر التدریب الریاضي لألطفال والشباب 
 عاًما أو أقل فقط. 15الذین تبلغ أعمارھم 

ال تتواصل جسدیًا مع أشخاص غیر من تعیش  إذا استطعت:
معھم. ھذا یعني ، على سبیل المثال ، أنھ ال ینبغي علیك ترتیب 

ا أال تحضر أي الحفالت أو الذھاب إلى الحفالت. یجب أیضً 
 تجمعات اجتماعیة أخرى.

ومع ذلك ، یجب علیك زیارة المستشفیات أو المراكز الصحیة  
عندما تحتاج إلى ذلك. یجب علیك أیًضا إجراء الفحوصات الطبیة 

 التي تحتاجھا.
اآلن من المھم للغایة أن تضع في اعتبارك أن كل من تظھر علیھ 

واصل مع أشخاص ) یجب أال یت19-أعراض كورونا (كوفید 
 آخرین.

 دیسمبر 8اللى  تنطبق ھذه القواعد
"اآلن تتزاید الحاالت بشكل كبیر ، یوًما بعد یوم ویجب أن نستثمر 

اآلن حتى ال نتأثر الحقًا. ال تتجمع في مجموعات. الحد بشكل 
كبیر من االتصاالت االجتماعیة. الوضع خطیر. تقول آنا نورلین 

ارة المقاطعة في مقاطعة كالمار ، ، مدیرة الطوارئ في مجلس إد
 إذا لم تكن قد فھمتھا من قبل ، فعلیك أن تفھمھا اآلن ".

 ) 19-األعراض الشائعة ل�ورونا (كوف�د 

 سعال •
 ح� •
ي التنفس  •

 صع��ة �ف
 احتقان األنف وس�النه •
 ا�سداد األنف  •
 إلتهاب الحلق  •
 صداع الراس  •
 غث�ان •
 إع�اء •
ي العضالت والمفاصل •

 ألم �ف

ي المعدة  
ا من آالم �ف ي بعض األشخاص أ�ض�

�عايف
و�سهال ، وقد �صاب البعض اآلخر بطفح جلدي  

ا أن تفقد حاسة  ع� الجلد. ومن الشائع أ�ض�
 بالتعب. ون �شعر ال�ث�ي و التذوق والشم. 


