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

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

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

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
 خبر جدید. مقررات وآزمایش بخاطر سفر در بین سویدن.

48این آزمایش نباید بیش از  .(covid-19) از اتباع خارجی کھ می خواھند بھ سویدند سفرکنند باید بخاطرکروناآزمایش شوند
 ھستید.)  تدھد کھ شما آلوده نیستید ( صح ساعت باشد و باید نشان 

سال ، افرادی کھ در سویدن زندگی می کنند یا کسانی کھ در مشاغل خاص کار می کنند اعمال نمی   18افراد زیر این مربوط بھ 
 شود. 

ممنوع است. ھمین مورد در مورد انگلستان ، دنمارک و ناروی صدق می   * EES نوز ھم مسافرت بھ سوید برای افراد خارج ازھ
 .کند

ف سرحد زندگی می کنند و درطرف دیگرکارمی کنند) از ناروی و دنمارک اجازه  پیش ازاین مسافران (افرادی کھ در یک طر 
 .ورود داشتند ، اما اکنون قوانین برای آنھا نیز سخت ترمی شود. آنھا ھمچنین باید تست ھای منفی را نشان دھند

بھ سوید می آیید خود را مھربزنید و بعد از اگر تابعیت سویدن رادارید، ھمیشھ می توانید وارد کشور شوید. اما باید بالفاصلھ وقتی 
 .پنج روز دوباره آزمایش کنید. مھم است کھ در خانھ بمانید تا زمانی کھ پاسخی برای آن آزمون دریافت نکنید
 .ھمھ افراد از دورە آمادەگی مکتب گرفتھ تا بزرگتر باید ھنگام بازگشت بھ سویدن مورد آزمایش قرار گیرند

 ایر مقامات بھ کنترل سرحد کمک می کنند. پولیس وکارمندان س
* EEA = EU و آیسلند ارویاتحادیھ اروپا + لیختن اشتاین ، ن. 

 مارش قابل اعتباراست.  31فبروی تا  6این تصمیم از 
 در اینجا اطالعات بیشتری در این مورد آورده شده است. 

 خبرجدید: ممکن است جلسات واکسیناسیون برای کرونا برسد. 
روپا درحال بحث و بررسی در مورد کارت واکسیناسیون است. این یک اتحادیھ ا

واکسین شده اید. اگر   covid-19 گواھینامھ دیجیتالی است کھ نشان می دھد شما علیھ
می خواھید بھ کشور دیگری بروید ، ممکن است گذرنامھ واکسیناسیون داشتھ  

ربروید ، ممکن است  باشید.اگر بخواھید بھ کنسرت ، کنفرانس و فعالیت ھای دیگ
 .الزاماتی نیز وجود داشتھ باشد. اما این ھنوز مشخص نیست

دولت اکنون درحال توسعھ گذرنامھ سویدی است. باید درچندین کشورامن ومطمعن 
 .باشد

واتحادیھ اروپا ، ما تالش می کنیم تا   (WHO) ھمراه با سازمان صحی جھانی
 .گواھینامھ ھا دارای استاندارد بین المللی ھستنداطمینان حاصل کنیم کھ ھمھ 
 یونی استفاده شود.  1ھدف این است کھ درتاریخ 

 در اینجا اطالعات مربوط بھ واکسین و واکسیناسیون وجود دارد. 
درحال حاضر، منطقھ والیت کلمردرحال واکسیناسیون افراد مسن و کارکنان 

سالھ و باالتر نامھ ای را   80د درکلینک صحی است. دراواسط ماه فبروی ، ھر فر
سال دارد   79- 70برای دعوت بھ واکسین دریافت می کنند. یک ھفتھ بعد ، ھرکسی کھ 

سالھ نامھ را    69- 65نامھ خود را دریافت می کند. در ابتدای ماه مارش، ھمھ افراد  
 دریافت می کنند.

 در این نامھ نحوه تعیین وقت و ریزرف نوشتھ است. 
ی دیگراز شھرھا درواکسیناسیون جمعیت خود بیشترین فاصلھ را  والیت کلمرو یک

 .دارند
برای آگاھی بیشترازمعنی واکسیناسیون ، آژانس صحت عامھ اطالعاتی را در این باره نوشتھ است. در مورد افرادی کھ واکسن  

و مسن ، چھ مواردی باید انجام شود،    میشوند ، چگونگی انجام واکسیناسیون ، در صورت ابتال بھ بیماری ، تفاوت بین افراد جوان
 .و موارد دیگر می گوید

اینجا شما میتوانید معلومات دریافت 
 کنید.

 QR کامریی تیلفون را بھ سمت کود
 بگیرید.

ادارە ی  صحت عامھ خلق

 وب سایت منطقھ بھ آدرس
www.1177.se 

ویب سایت معلوماتی بحرانی.


