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

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

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA
 جدید: متطلبات االختبارات للسفر إلى السوید

). یجب أال یتجاوز  19-یجب أن یخضع المواطنون األجانب الذین یرغبون في السفر إلى السوید لفحص كورونا (كوفید 
 ساعة ویجب أن یظھر أنك لست مصابًا (أنك "سلبي"). 48االختبار 

عاًما أو األشخاص الذین یعیشون في السوید أو الذین یعملون في   18تقل أعمارھم عن  ال ینطبق ھذا على األشخاص الذین 
 مھن خاصة. 

ال یزال ممنوًعا على األشخاص من خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة * السفر إلى السوید. األمر نفسھ ینطبق على المملكة 
 المتحدة والدنمارك والنرویج.
ب (األشخاص الذین یعیشون على جانب واحد من الحدود ویعملون على الجانب اآلخر) من النرویج  في السابق ، كان یُسمح للركا

 والدنمارك بالدخول ، ولكن اآلن أصبحت القواعد أكثر صرامة بالنسبة لھم أیًضا. یجب علیھم أیًضا إظھار االختبارات السلبیة.
یجب أن تختبر نفسك فور وصولك إلى السوید ، ثم بعد خمسة أیام مرة   إذا كنت مواطنًا سویدیًا ، فیمكنك دائًما دخول البلد. لكن 

 أخرى. من المھم أن تبقى في المنزل حتى تتلقى إجابة على ھذا االختبار.
 یجب اختبار كل فرد من صف ما قبل المدرسة إلى أكبر سنًا عند عودتھ إلى السوید. 

 السیطرة على الحدود. تساعد الشرطة وموظفو السلطات األخرى في 
 * المنطقة االقتصادیة األوروبیة = االتحاد األوروبي + لیختنشتاین والنرویج وأیسلندا 

 مارس.  31فبرایر إلى  6القرار صالح من 
 ھنا مزید من المعلومات حول ھذا.

 جدید: قد تأتي جلسات التطعیم ضد كورونا 
نھا شھادة رقمیة توضح أنك قد تم  یناقش االتحاد األوروبي حالیًا "بطاقات التطعیم". إ

. قد یُطلب منك الحصول على "جواز سفر التطعیم" إذا 19-تطعیمك ضد مرض كوفید 
كنت ترید الذھاب إلى بلد آخر. ربما ستكون ھناك أیًضا متطلبات إذا كنت ترغب في 

 الذھاب إلى الحفالت الموسیقیة والمؤتمرات واألنشطة األخرى. لكن ھذا لم یعرف بعد.
تقوم الحكومة اآلن بتطویر "جواز السفر" السویدي. یجب أن تكون آمنة وصالحة في 

 العدید من البلدان. 
) واالتحاد األوروبي ، نعمل على ضمان أن WHOبالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة (

 جمیع الشھادات لھا معاییر دولیة.
 یونیو.  1الھدف ھو استخدامھ في 

 تطعیم ھنا معلومات عن اللقاح وال
تقوم منطقة مقاطعة كالمار حالیًا بتلقیح المسنین والعاملین في مجال الرعایة الصحیة. في 

عاًما أو أكثر خطابًا یدعوه   80منتصف فبرایر ، سیتلقى كل شخص یبلغ من العمر 
عاًما رسالتھ. في  79و  70للتطعیم. بعد أسبوع ، یتلقى كل شخص یتراوح عمره بین 

عاًما   69و  65یتلقى جمیع األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین بدایة شھر مارس ، س
 الرسالة. 

 توضح الرسالة كیفیة تحدید موعد. 
 قطعت مقاطعة كالمار ومقاطعة أخرى أبعد نقطة في تطعیم سكانھا. 

ل على التطعیم  من أجل معرفة المزید حول معنى التطعیم ، قامت وكالة الصحة العامة بكتابة معلومات. إنھا تتحدث عن من یحص
رض ، وكیف یختلف بین الشباب وكبار السن ، وأكثر من ذلك بكثیر. ، وكیف یتم التطعیم ، وماذا تفعل إذا كنت مصابًا بم  

 ستجد ھنا تلك المعلومات:
وّجھ كامیرا الھاتف نحو رمز االستجابة 

 السریعة

ھیئة الصحة العامة

www.1177.se موقع المنطقة 
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