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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
 قانون جدید سیقلل من العدوى

). قد یتم تغریم أي شخص یخالف القانون أو یجبر على إغالق أعمالھ.  19-اآلن على قانون أزمة كورونا (كوفید  وافق البرلمان 
 دخل القانون حیز التنفیذ بالفعل. 

في السابق ، كانت ھناك عدة نصائح من وكالة الصحة العامة السویدیة. ومع ذلك ، فإن العدوى تتزاید مرة أخرى ، وھناك المزید الذي  
 ینایر. 10عین القیام بھ. لذلك ، وافقت جمیع األحزاب في البرلمان على قانون جدید. یطلق علیھ قانون الجائحة ویسري اعتباًرا من یت 

لحفالت. إذا كنت ال تتبع القانون ، قاعات  القانون مشابھ للتوصیات التي كانت قائمة طوال الوقت. یضع قواعد للمحالت التجاریة و
 تغریمك أو یمكنك إغالقھا.یمكن 

یجب أال تكون مزدحمة للغایة. قد یتواجد عدد قلیل من األشخاص في المتاجر في نفس الوقت. یجب على المتجر أن یكتب على الفتة  
 خارج الباب ما ینطبق. 

 یتعین على مجلس إدارة المحافظة التحقق من االلتزام بالقانون.
 أشخاص فقط في الحفالت الخاصة 8

أشخاص فقط. في بعض   8الحفالت الخاصة ، على سبیل المثال ، مباني الجمعیات أو مباني الحفالت ، یمكن أن یكون ھناك في 
  األماكن في البالد ، أقام الناس حفالت كبیرة. ھذا یزید من خطر انتشار العدوى. إذا كنت ال تتبع القانون ، فإن األمر نفسھ ینطبق على

 لمجلس إدارة المقاطعة فرض غرامة ، وقد یضطر المبنى إلى اإلغالق. المحالت التجاریة: یجوز 
 لدیك مسؤولیة أیضا 

لكنك مسؤول أیًضا عن ضمان عدم انتشار العدوى. ینص قانون مكافحة العدوى في السوید على أنھ یجب على كل شخص المساعدة  
قد تكون مصابًا) یجب أن یفعل كل ما في وسعھ لحمایة  في منع انتشار العدوى. كما ینص على أن أي شخص مصاب (أو یشتبھ في أنك 

اآلخرین. علیك أیًضا أن تأخذ عینات. إذا كنت مصابًا ، یجب أن تساعد في تتبع العدوى. ثم یجب أن تخبر من قابلت من قد یكون  
 مصابًا.

 یجب على أطفال المدارس الثانویة الدراسة عن بعد 
طفال الذین یذھبون إلى المدرسة الثانویة یجب أن یدرسوا من المنزل. اختارت قررت معظم البلدیات في المحافظة أن األ

Emmaboda فقط حالً آخر. ھناك ، یكون األطفال في المنزل في جوالت مختلفة.  امابودا 
 ولكن كما ھو الحال في المدارس الثانویة ، فإن المدارس مفتوحة لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم إضافي. 

وبعد ذلك سیتم اتخاذ قرارات   -ینایر  24والثانویة ساري المفعول حتى    ) 9,8,7الصفوف (  (من المدرسة المتوسطة القرار لكل
 جدیدة.

 یمكنك االتصال بالبلدیة أو المدرسة بنفسك إذا لم تكن متأكدًا مما ینطبق.
 إضافي: أصعب وقت للرعایة الصحیة في مقاطعة كالمار!

كثیر من المصابین بالعدوى ، ھناك ال في مقاطعة كالمار ، نواجھ اآلن أصعب األوقات حتى اآلن. 
والكثیر منھم في المستشفى وتستمر العدوى في االنتشار. أولئك الذین یحتاجون إلى العنایة المركزة  

العنایة المركزة  بجھاز التنفس الصناعي زادوا أیًضا كثیًرا.  اآلن یوجد حاجة إلى المزید من أماكن
 في المحافظة. 

"تصرف كما لو أنك مصاب ، وكأن من تقابلھم مصابون أیًضا". ھذا ما تقولھ لیزا البي ساندیلین ، 
 طبیبة مكافحة العدوى في منطقة كالمار.
 إضافي: بدأت التطعیمات في المحافظة

الذین یعیشون في مساكن شخص في المحافظة. ھم في الغالب أولئك  4500تم تطعیم ما یقرب من 
خاصة وموظفیھا وكبار السن الذین یتلقون رعایة منزلیة والذین یعیشون معھم ، تم تطعیمھم. یجب 

. یقرر اإلقلیم اآلن كیفیة تلقیح بقیة السكان في المقاطعة.  19-أیًضا تطعیم العاملین في رعایة كوفید 
على التطعیم خالل النصف األول من ھدف الحكومة ھو  ان كل من یرید سوف یتمكن من الحصول 

 العام.
ستقوم وكالة الصحة العامة السویدیة ومناطق السوید بترجمة المعلومات إلى عدة لغات. ستخبرك  

 عنھا بمجرد أن تصبح جاھزة.  أخبار كورونا
نثابر معا! 

 ) QR(کود 
 covid-19 اطالعات در مورد

 .بھ بسیاری از زبانھا
کامرە ی تیلفونرا را بھ سمت 

کود قرار دھید و بھ صفحھ ای 
با پیوندھا خواھید رسید. در 

بسیاری از زبانھا اطالعاتی در 
 وجود دارد. covid-19 مورد


