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ARABISKA 

 المعلومات كل أسبوعین صحیفة 
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA
محتالون یحاولون فرض رسوم على لقاحات ضد  

 كورونا 
خالل فصل الربیع ، سیتم تطعیم المزید والمزید من الناس ضد كورونا. إنھ مجاني دائًما ، لكن المحتالین بدأوا اآلن في 

 الغش. یحاولون الحصول على  المال. وتعتقد الشرطة أن األمر قد یزداد سوًءا.

) إذا رغبوا في ذلك. 19-سیحصل جمیع البالغین الذین یعیشون في السوید على لقاح ضد كورونا (كوفید 
ن یحاولون الغش. یتصل بك بعض المحتالین ویقولون إنھم یریدون تحدید موعد  واآلن تم إخبار الشرطة أن ھناك محتال

 للتطعیم ویطلبون منك الدفع.
دامأو ربما یقولون إنھم بحاجة إلى التأكد من أنھم یتحدثون إلى الشخص المناسب ، ویطلبون منك تسجیل الدخول باستخ

 . (Bank ID)معرف البنك الخاص بك 

: ال یخدعكم المحتالون لكي  
 إذا اتصل شخص ما  bank-dosa.أو جھاز البنك (Bank ID)• ال تسجل الدخول أبدًا باستخدام رقم تعریف مصرفي 

 • ال تعِط أبدًا أرقاًما من بطاقات الدفع 
 bank-dosa• ال تعِط األرقام أو الرموز التي تحصل علیھا في جھاز البنك 

 المنظمات أو الشركات أو السلطات الجادة ال تطلب منك أبدًا القیام بذلك إذا اتصلت. 
: إذا كنت تشك ، یجب علیك  

 أغلق السماعة 
 كیف یعمل اإلقلیم عندما یحجزون أو یتصلون بمركزك الصحي ویسألون.  www.1177.se• تحقق من موقع الویب 

 • تحقق مع البلدیة إذا كان لدیك رعایة منزلیة أو رعایة صحیة منزلیة
 إذا تم خداعك أو حاول شخص ما خداعك 

 • اتصل  أو أرسل  بریدًا إلكترونیًا الى البنك للمساعدة في إیقاف األموال

إذا كنت ترید اإلبالغ عن حدوثھا. 14 114إذا حدثت جریمة اآلن ، أو   112بالرقم  • اتصل بالشرطة. اتصل   
 مساعدة إلبالغ! 

 أخبر العائلة واألصدقاء عن عملیات االحتیال حتى یتمكنوا من حمایة أنفسھم أیًضا.
 مجاني دائًما في السوید!  19-التطعیم ضد كوفید وتذكر: 


