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 جدیدترین خبرھا در بارە کرونا 

یکبار  ھفتھ دو ھر اطالعات  برگھھای
این برگھھای اطالعاتی از گروە بحران  استان کالمار می باشد. ما می خواھیم   

 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را  در اختیار شما  قرار بدھیم 
در طول تابستان "خبرھای تازە  در بارە  کرونا" یک  ھفتھ در میان منتشر خواھد 

شد.  ولی اگر اتفاقی بزرگی پیش بیاید انتشار خبرھا بھ دفعات بیشتری انجام  
  .خواھد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

سختگیرانھ قوانین  عفونت افزایش  بخاطر  نوامبر ۱۰ از
 شود  می اجرا استان در تری 

 شوند می جمع زیادی جمعیت آنھا در کھ پوشیدە سر ھای مکان و خرید مراکز بھ رفتن از نروید. جمعی ھای دیدار بھ
 بھ کرونا ویروس نوامبر ۱۰  از شود می اجرا  استان در کھ است سختگیرانھای قوانین از تا چند اینھا کنید. پرھیز

   دارند. آگاھی آن گسترس نحوەٴ  و گسترش محل از بھداشتی مقامات سوئد در است. گسترش حال در سرعت
 عمومی ھای محدویت نوامبر ۱۰ از و شدەاند کرونا ویروس بھ مبتال بسیاری افراد  کالمار استان در  حاضر حال در

 و باشیم مراقب بیشتر بسیار باید حاال  کنیم می زندگی استان این در کھ ما کھ است معنی  بدین این  شود. می اعمال محلی
 کنیم. پیروی تری سختگیرانھ قوانین از
 شود می اجرا اینھا نوامبر ۱۰ از
 سالن و بدنسازی ھای  سالن ، ھا کتابخانھ ھا، موزه ، خرید مراکز ، ھا فروشگاه مانند پوشیده، سر اماکن در حضور از

 کنید. خرید ھا داروخانھ و غذایی مواد ھای فروشگاه از توانید می لزوم صورت در  کنید. خودداری شنا ھای
 ، ھا کنسرت  بھ رفتن از و بپرھیزید جلسات در حضور از

 ھا رقابت یا مسابقات ، ورزشی تمرینات ، ھا نمایش
 و کودکان برای ورزشی آموزشھای فقط کنید. خودداری

       باشد. داشتھ ادامھ باید کمتر یا سال ۱۵ جوانان
  اشخاصی از غیر افرادی با فیزیکی تماس از توانید: می اگر
 کھ معناست بدان این کنید. پرھیز کنید می زندگی آنھا با کھ
 مھمانی بھ یا و کنید برگزار انیمھم نباید شما مثال، عنوان بھ

 اجتماعی دیدارھای و ھا درمالقات نباید شما ھمچنین بروید.
 کنید. شرکت دیگر

 می شما پزشکی ھای آزمایش ویا نیاز صورت در ولی، 
   کنید.. مراجعھ بھداشتی مراکز یا ھا بیمارستان  بھ توانید
 عالئم کھ کسی ھر کھ کنید فکر این بھ  است بسیارمھم اکنون
  برقرار ارتباط دیگر افراد با نباید دارد را )۱۹-(وید کرونا

 کند.
 شود می اجرا ۸ دسامبر  تا  قوانین این

 در روز بھ روز چشمگیری طور بھ بیماری موارد "اکنون
 بعداً  تا کنیم کوشش و تالش اکنون باید ما و است افزایش حال

 شکل بھ را اجتماعی ارتباطات نگیریم. قرار آسیب مورد
را آن قبالً  اگر است. جدی اوضاع دھید. کاھش چشمگیری

 " کنید. درک را آن اکنون باید پس ، اید نکرده درک

 )covid-19( کرونا شیوع عالئم
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