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 کرونا ۀترین خبرھا دربار جدید

 یکبار  ھفتھ دو ھر اطالعات  برگھھای
  است.  شدە تھیھ کالمار استان در بحران در   ھمکاری از اطالعات برگھ این

 استان ھای شھرداری ھمھٴ  بین  ھمکاری یک   کالمار استان در  بحران ھمکاری
  ھنگام در  باشد. می استان در  مقامات سایر  و کالمار استان ھای منطقھ کالمار،
  می کمک  یکدیگر بھ و گیریم می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.
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 . داد خواھد کاھش را عفونت جدید قانون
  جریمھ است ممکن  کند نقض  را قانون کھ کسی ھر ).۱۹ (کوید  است  کرده تصویب را کرونا بھ مربوط ویژه  قانون  مجلس اکنون
 است.   شده االجرا الزم قانون این شود. خود کار کسب محل بستن بھ مجبور یا و شود 
 باید و  است افزایش حال در دوباره وجودعفونت این با  است. شده  انجام سوئد  عمومی بھداشت آژانس از توصیھ چندین این از پیش

 شود می نامیده پاندمی  قانون این اند. کرده  تصویب را جدید قانون  مجلس در احزاب ھمھ ، ھمین  برای شود. انجام بیشتری کارھای
 شود.   می اعمال ژانویھ ۱۰ از و

 می تعیین  مقرارتی  ھمایی گرد ھای مکان  و ھا مغازه برای این است. داشتھ وجود ھمیشھ کھ  است  ھایی توصیھ مشابھ نونقا این
 شود.   تعطیل  کارش و کسب  محل یا و شود جریمھ تواند می ، نکند پیروی قانون  از اگرشخصی کند.
  خارج  تابلوی روی بر باید فروشگاه باشند. ھا فروشگاه در نندتوا می زمان یک در نفر چند فقط باشد. شلوغ خیلی نباید مکانی ھیچ

 بنویسد. را ھا توصیھ  این درب از
 شود  اجرا قانون کھ است مسئول استانداری

 در جشن ھای خصوصی فقط  ۸ نفر  می توانند جمع شوند 
در مھمانی ھای خصوصی ، بھ عنوان مثال ، در محل  انجمن یا محل  مھمانی ، فقط ۸ نفر می توانند حضور داشتھ باشند. در  بعضی  

از نقاط کشور مردم مھمانی ھای بزرگی برگزار کرده اند. این خطر  گسترش عفونت را  افزایش می دھد. پیروی نکردن باعث 
اعمال قانون ھمانند مورد فروشگاه  ھا  می باشد: شورای اداری شھرستان ممکن است جریمھ ای صادر کند ، و یا محل کسب و کار  

 اجباراً   تعطیل شود. 
 شما ھم یک مسئولیت  دارید 

اما شما ھمچنین مسئول جلو گیری از انتشار عفونت ھستید. در قانون کنترل عفونت سوئد آمده است کھ ھر  فرد باید بھ جلوگیری از  
شیوع عفونت کمک کند. ھمچنین می گوید ھرکسی کھ آلوده شده باشد  (یا گمان می کند کھ  آلوده شده است) باید ھمھ تالش خود  را  

برای محافظت  از دیگران انجام دھد. ھمچنین باید نمونھ برداری کنید. اگر آلوده ھستید ، باید بھ ردیابی عفونت کمک کنید. یعنی باید 
 بگویید چھ کسانی را مالقات  کرده اید چرا کھ ممکن است  آلوده  شدە باشند.

 نو جوانان دوران راھنمایی باید از  راە  دور تحصییل کنند 
  حل راه  Embaboda شھر  فقط کنند. تحصیل خانھ از باید راھنمایی  ٴدوره شاگردان اند گرفتھ تصمیم استان این ھای کمون بیشتر

 ھستند. خانھ در  مختلف مواقع در کودکان آنجا در است. کرده انتخاب را دیگری
   مدارس برای تصمیم این  است. باز دارند اضافی ایتحم بھ نیاز کھ کودکانی برای مدارس ، ھا دبیرستان مانند درست اما

 شود.  می اتخاذ جدیدی  تصمیمات آن از  پس - است معتبر  ژانویھ ۲۴ تا متوسطھ و راھنمایی
 بگیرید. تماس مدرسھ یا کمون با  خود توانید می ، شود می اعمال چیزی چھ کھ نیستید مطمئن اگر

 کالمار  استان در بھداشتی ھای مراقبت  برای زمان  سخترین اضافھ: مورد
 و ھستند بیمارستان در  بسیاری ، شدەاند آلوده ازمردم بسیاری ھستیم. زمانی بخش ترین سخت شاھد اکنون ما ، کالمار استان در

  بھ ما اکنون اند. یافتھ افزایش بسیار نیز دارند تنفسی ماسک با  ویژه ھای  مراقبت بھ نیاز کھ کسانی یابد. می گسترش ھمچنان عفونت
 داریم. نیاز دراستان ویژه مراقبت ھای مکان

  لبھ لیزا کھ است چیزی ھمان این ھستند." آلوده نیز کنید می مالقات کھ کسانی گویی و ھستید  آلوده انگار کھ کنید رفتار  "طوری
 گوید.  می ، کالمار منطقھ  در عفونت کنترل پزشک ، سندلین

 مورد اضافھ:  واکسیناسیون  در استان آغاز  شدە است 
ً ٤٥۰۰ نفر در این استان واکسینھ شده اند. بیشتر کسانی کھ در  خانھ ھای ویژه  زندگی می کنند ، کارکنان آنھا ، افراد مسن کھ  تقریبا

در منزل مراقبت  می شوند و  کسانی کھ با آنھا زندگی می کنند واکسن دریافت کرده اند. کارکنان تحت مراقبت کوید ۱۹ نیز باید 
واکسینھ شوند.  منطقھ  یا ناحیھ  تصمیم می گیرد کھ بقیھ جمعیت این شھرستان چگونھ  واکسینھ شوند. ھدف دولت این است  کھ ھمھ  

 افراد جامعھ بتوانند در نیمھ اول سال واکسینھ  شوند. 
آژانس بھداشت عمومی  سوئد و مناطق  سوئد اطالعات را بھ چندین زبان ترجمھ خواھند کرد.   خبرھای جدید در بارە کرونا بھ  

 محض آماده شدن بھ  شما اطالع خواھد داد. 
 !ما با ھم اسقامت خواھیم کرد


