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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 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
 نوامبر  ۱۰ از یتر رانھیسختگ نیقوان

 !ابدی یم شیافزاوالیت عفونت در  یوقت -
شوند  یاز آنھا دور ھم جمع م یاریداخل منزل کھ بس یمکانھا ریو سا دی. از مراکز خردینرو یاجتماعدرتجمعات 

 نوامبر ۱۰والیت از تاریخ است در  یا رانھیسختگ نیاز قوان یبرخ نھایا - دیکن یدور

از یدنسو ھمصحت عا، آژانس  ندیاست. در سو وعیاز کشورھا بھ سرعت در حال ش یاریکرونا اکنون در بس روسیو
 .دارد یآگاھ یمحل و شکل ظاھر

  یاز آن ناش یمحل یھا تیمحدود نیا نوامبر ۱۰از تاریخ  از آلوده ھا است و یاریبس یدارا لمر کوالیت در حال حاضر 
 رانھیسختگ  نیو از قوان میمراقب باش ژهیاکنون بھ و دیبا میکن یم یشھر زندگ نیبدان معناست کھ ما کھ در ا نیا .شود یم

 .میکن یرویپ یتر
 مربوط این میشود. نوامبر ۱۰تاریخ از  

 بدن و زیبایی ین ھاوھا ، کتابخانھ ھا ، سال یم، موز دیاز حضور در داخل منزل ، مانند فروشگاه ھا ، مراکز خر
 .دیکن دیخانھ ھا خرواو د ییمواد غذا یدر فروشگاه ھا دیتوان یدر صورت لزوم م .دیکن یخودداراستخر

و در کنسرت ھا ، اجراھا ،  دیکن ی خوددار ز حضور در جلساتا
. فقط دیمسابقات شرکت نکن ای، مسابقات  یورزش ناتیتمر

 دیکمتر با ایسال  15کودکان و جوانان  یبرا یورزش یآموزشھا
 .ادامھ داشتھ باشد

،  دیکن یم یزندگکھ با آنھا  یاز کسان ریغ ی: با افراددیتوان یاگر م
بدان معناست کھ بھ عنوان مثال ،  نیا دینداشتھ باش یک یزیتماس ف
 نیھمچن دیھا برو یبھ مھمان ای دیدھ بیھا را ترت یمھمان دیشما نبا

 ...دیشرکت کن یاجتماعات اجتماع گریدر د دینبا

صحی مراکز  ایھا شفاخانھاز  دیحال ، در صورت لزوم با  نیبا ا
خود  ازیمورد نصحی  ناتیمعا یبرا دیبا نیشما ھمچن .دیکن دیبازد
 .دیبرو

کھ عالئم  یھر کس دیمھم است کھ بھ خاطر داشتھ باش اریاکنون بس
 .ارتباط برقرار کند گریبا افراد د دیرا دارد نبا (Covid-19) کرونا

 دارد دسامبراعتبار ۸تا تاریخ  نیقوان نیا

 شیروز بھ روز در حال افزا یریبھ طور چشمگ گذارشات اکنون"
قرار  ریتا بعداً تحت تأث میکن یگذار ھیاکنون سرما دیاست و ما با

را بھ طرز  ی. ارتباطات اجتماعدیجمع نشو یصورت گروھ .میرینگ 
است. اگر قبالً آن را درک  ی. اوضاع جددیکاھش دھ یریچشمگ 

 ری. "آنا نورلن ، مددیاکنون آن را درک کن دی، پس با دینکرده ا
 .دیگو یلمر مکوالیتی  یدر شوراآژانس اطالعاتی 

(covid-19) عالئم شایع کرونا

 سلفھ  /۱
 تب /۲
 مشکل تنفسی /۳
 افزایش آب بینی /٤
 بندش بینی/٥
 گلو دردی /٦
 سردردی /۷
 حالت تھوع /۸
 حالت خستگی/۹

 جان دردیدرد عضالت بدن و /۱۰
بھ معده درد و  نیاز افراد ھمچن یرخب

 گرید یشوند و برخ یاسھال مبتال م
 دایپوست بثورات پ یممکن است رو

 نیکنند. ھمچن
و بو را از دست  ییاست کھ چشا معمول

 یم یاحساس خستگ یاری. بسدیدھ یم
 .کنند


