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DARI 

 اوراق اطالعاتی ھردوھفتھ یکبار. 
  .است این اطالعات ازطرف  ادارە عافات  والیت کلمرتھیھ شده 

ھمکاری در عافات شھرکلمر،ھمکاری بین کلیھ شھرداری ھای  
والیت، ومنطقھ شھرکلمر ، شورای اداری شھری کلمرو سایر  

مقامات در والیت است. در بحران ھای جامعھ ، ما با ھم تصمیم می  
 گیریم و بھ یکدیگر کمک می کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
.شود ینوامبر اجرا م 24قانون از  )۸ (نیا  

 عفونت در سویدن ھمچنان در حال افزایش است. بنابراین ، اکنون مشاوره و محدودیت ھای بیشتری در حال انجام است 

 نفر می توانند دراجتماعات عمومی و رویدادھای عمومی با ھم باشند.  8فقط 

ھم ھمکاری می کنند تا از ابتال جلوگیری کنند. بنابراین ، ھای دیگر باشبکھ خبریژانس صحت عمومی سویدن و ھمھ دولت ، آ
می شود. قوانین دیگر فقط در برخی از والیت تطبیق شوند. برخی از قوانین در کل کشورقوانین جدید ھمچنان وضع می 

 ھااعمال می شود.

می شود: برای حفظ فاصلھ ، شستن دستھا و ماندن در خانھ ھنگام بروز عالئم کروناتطبیق در کل سویدن  مھمترین قوانین   
.(Covid-19) 

نفر ممکن است در "اجتماعات عمومی" یا "رویدادھای عمومی" جمع  8یک قانون جدید برای کل کشور این است کھ فقط 
توانند شرکت کنند.        نفر می  20شوند تنھا استثنا مراسم تشییع جنازه است   

ھمچنین بھ این معنی است کھ اگر افراد زیادی باشند پلیس می تواند یک اجتماع عمومی را متوقف یا منحل کند. جدید وانین ق
ماه محکوم شود. 6ترتیب دھد می تواند بھ جریمھ نقدی یا حبس بھ مدت  را ھرکسی کھ محافل بزرگ  

ی توانند در ھفتھ  تطبیق میشود. اگر وضعیت بھبود نیافتھ باشد ، محدودیت ھا م 4برای  شدە و آغازنوامبر  24این قانون از 
ادامھ داشتھ باشند.طول کریسمس و سال نو   

 اقامت گاە سالمندان .  جدید برایتقوانین  دوبارە/

اوایل خزان ، بازدید از خانھ ھای سالمندان ممنوع بود. سپس دوباره مجاز شد ، اما اکنون ویروس بازگشتھ است. در بھارو 
یت ھای محل مسکن سالمندان تصمیم بگیرد. بنابراین ، دولت تصمیم گرفتھ است کھ آژانس صحی عمومی در مورد ممنوع

بنابراین در کل کشور متفاوت خواھد بود. در مکان ھایی کھ الزم 
 است ممنوعیت ایجاد می شود.

تفاوتی با قبل این است کھ کسانی کھ در خانھ سالمندان زندگی می 
قبالً چنین کنند می توانند با ھمسر یا سامبوی خود زندگی کنند 

.ت وجود نداش چیزی  

اگر می خواھید از یک محل اقامت بازدید کنید ، باید با آنجا تماس 
 21بگیرید وبپرسید کھ شما اجازە ی آمدنرا دارید؟کھ بیایید از 

دارد.اعتبار این قانون  2021نوامبر تا فبروری   

ن ھا ممکن است بھ زودی بیاید. یواکس -خبر خوب   

تولید واکسین حال ون بسیاری از شرکت ھای دارویی دراکن
ھستند. بسیاری بر این باورند کھ ممکن است درآغاز سال آینده 

واکسین ضد کرونا وجود داشتھ باشد. اما این واکسین بالفاصلھ بھ 
ھمھ نمی رسد. اول ، افراد مسن ، مریضان و کسانی کھ در بخش 

 ھای صحی کار می کنند باید واکسین شوند.

الیر سویدن می توانند اگر ھمھ چیز خوب پیش برود ، ھمھ د
واکسین شوند اما ھنوز بھ طورقطعی مشخص  2021خزان 
 نیست.

.مثال – یمجمع عموم  
عموم ، جلسات  یبرا یسخنران ایتظاھرات 

.گریموارد د،کنسرت ونمای، ساتری، ت یمذھب  
مثال – یعموم دادیرو  ایجاد 

ھا در ورزش ، رقص ،   شیمسابقات و نما
، بازارھا ، لوناپارک  ،یحیارک تفرپ

.ھا شگاهینما  

و  ی، حمل و نقل عموم کاتبم یآنھا برا
مورد در   نیا .شوند یمغازه ھا اعمال نم

، اما  شود ینم مربوطزین یجلسات خصوص
ھم درک است کھ مردم ھنوزدواریدولت ام

.ستیھا خوب ن یلیخ یکنند کھ مالقات برا  


