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

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

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

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
 !بھ فروشگاه کمک کنید تا عفونت را دور نگھ دارد

آیا ھنگام خرید غذا فاصلھ خود را حفظ می کنید؟ آیا خانواده را بیرون مغازه رھا می کنید؟ آیا در صورت بروز عالئم  
 .در خانھ می مانید؟ خوبھ پس شما مشتری ھستید کھ مسئولیت را بر عھده می گیرید

دائماً در تالش است تا مکانھایی را کھ در آن عفونت گسترش می یابد پیدا کند. سپس قوانینی را برای آن مکان ھا  ولت د
 .تعیین می کنند تا خطرات کاھش یابد. قانون ھمھ گیر موقت جدید شامل قوانینی برای مثال مراکز خرید و مغازه ھا است

جا کھ ممکن است برای کارکنان خود و مشتریان انجام دھد. اما  ھرکسی صاحب فروشگاه است باید این کار را تا آن
 .کسانی کھ در فروشگاه خرید می کنند نیز باید مسئولیت آن را بھ عھده بگیرند

 :نکتھ: نحوه مسئولیت پذیری در فروشگاه 
 ) را دارید ھرگز خرید نکنید.  covid-19 اگرعالئم( •
 کنید. در زمان ھایی کھ مشتری زیاد نیست خرید  •
 بھ تنھایی خرید کنید. (بیشتریرا درفروشگاه وارد نکنید)  •
 اگر پرشونال می گویند خیلی ازدھام است بیرون از فروشگاه منتظر بمانید.  •
 قوانین فروشگاە را تعقیب کنید.  •
 متر با مشتری بعدی فاصلھ داشتھ باشید.  2حدوداً  -ھرگزجوق نیستید  •
 ور شوید.اگر کسی خیلی نزدیک شد عقب بروید یا د •
 ازمایی الکلی استفاده کنید یا دستان خود را با آب و صابون بشویید. •

 وقتی شورای اداری فروشگاه ھا فروشگاه ھا را کنترل می کنند، قوانین سختریرا عمل می کنند. 
است پیروی کنند.  ینواری الزم اجرا شد،آمده است کھ فروشگاه ھا باید از قوانینی کھ تنظیم شده  10درقانون جدید کھ از 

 دولت برای اطمینان از رعایت آنھا، ھیئت ھای اداری شھرداریرا برای اطالع وکنترل فروشگاه ھا تعین کرده است. 
 .رئیس این کار است  Åsa Axhedenدروالیت کلمر، 

اھیم کرد. ما درمورد برای اطمینان ازاینکھ آنھا ازقوانین پیروی می کنند تا آنجا کھ می توانیم از فروشگاه ھا بازدید خو
چگونگی انجام این کار مشوره می دھیم وبھ آنھا می گویم کھ آنھا را دنبال کنند. اگرآنھا خطایی را ھنگام بازگشت  

 .تصحیح نکرده باشند ، می توانند جریمھ شوند، اومی گوید
 ھمچنین مھم است کھ مشتریان انجام کاردرست را برای خرید شان آسان کنند.

 :ه ھا باید این کار را انجام دھندھمھ فروشگا 
متر مربع در بین موبلھا   ۱۰تعداد مشتریھای ھمزمان درفروشگاه را اندازه گیری ومحاسبھ کنید: (یک نفرباید  •

 درمقابل میز ھای پرداختی و الماریھا فاصلھ داشتھ باشد)   
 یک تابلوی دربیرون از فروشگاه قراردھید کھ تعدادافرادھمزمان میتواند چند نفرباشد.  •
 ل نیایند. بگوید کھ تعداد زیاد داخ •
 اطمینان حاصل کنید کھ ھنگام بیرون رفتن یا بیرون رفتن از فروشگاه ازدھام نیستند.  •
 مایی الکلی یا آب و صابون برای مشتریان داشتھ باشید.  •
 ازرعایت قوانین اطمینان حاصل کنید.  •
 مشتریان را درمورد چگونگی کاھش عفونت آگاه کنید.  •
 خود معلومات حاصل کنید.(کرونا)  دربارە ی قوانین و مقرات کرونا بھ •
 چیزھایکھ باید انجام دادە شود درزیر بنویسید. •
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 این قانون جدید....... 

 .نامیده می شودcovid-19 ) درمورد محدودیت ھای خاص برای جلوگیری ازانتشاربیماری٤: ۲۰۲۱این قانون (
 جھت فاصلھ گرفتن ازانتشارھمھ توضیعات دراین نشریھ موجود است.

برای اینکھ بتوانید ازقانون استفاده کنید، باید مقررات نیز نوشتھ شود. آنھا بھ طور جزئی چگونگی درک قانون را بیان 
 می کنند. 

 نامیده می شود.  HSLF-FS 2021-2مقررات مربوط بھ فروشگاه ھا  

  موارد اضافی: اکنون ماخواھان واکسین ھستیم.
   .سال می رسد 70نا) برای ھمھ افراد باالی سنکرو  (covid-19 بھ زودی نوبت بھ واکسین

یا قبل از آن وجود خواھد داشت. این نامھ بھ زبان سویدنی است. این روش نحوه   1951نامھ ای برای ھمھ متولدین سال 
 .واکسیناسیون را بیان می کند

 .یدریزرف کنید اما می توانید با مرکز کلینک خود نیز تماس بگیر se.1177شما ترجیحاً در 
ھنگامی کھ اولین پیچکاری خود را دریافت می کنید ، بالفاصلھ زمان جدیدی برای استفاده از پیچکاری دوم رادریافت 

 .میکنید
 !ھمیشھ رایگان است covid-19 واکسیناسیون علیھ


