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FARSI 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.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

سوئد  بھ سفر  برای آزمایش الزام خبر:
ساعت  ۴۸  از نباید آزمایش این ).covid-19(  شوند آزمایش ۱۹ کوید برای باید کنند  سفر سوئد  بھ خواھند می کھ خارجی  اتباع

 ھستید).  ("منفی" نیستید آلوده شما  کھ دھد  نشان باید و  ترباشد قدیمی

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

 و دانمارک ، انگلستان  کشورھای برای یتمحدود ھمین است.  ممنوع * EES از خارج افراد برای ھم ھنوز سوئد بھ مسافرت 
 کند. می صدق نروژ

اجازه  دانمارک و نروژ از کنند) می کار دیگر طرف ودر کنند می زندگی  مرز طرف یک در کھ دی(افرا مسافران این از پیش
 دھند.  نشان را منفی ھای تست باید ھمچنین  آنھا شود. می تر سخت نیز آنھا برای قوانین اکنون اما ، داشتند ورود

 از بعد و بدھید کرونا تست آیید می سوئد بھ وقتی  فاصلھبال باید اما شوید.  کشور وارد توانید می ھمیشھ ، ھستید سوئد شھروند اگر
 بمانید. خانھ در باید نکردەاید دریافت آزمایش  آن برای پاسخی کھ زمانی تا کنید. آزمایش دوباره روز پنج

 .ھمھ افراد از  سن پیش دبستانی بھ باال باید ھنگام  بازگشت بھ سوئد آزمایش بدھند
 پلیس و پرسنل سایر مقامات در کنترل کردن مرز بھ  ھمدیگر کمک می کنند. 

EU = EES * ایسلند و نروژ ، اشتاین لیختن + اروپا اتحادیھ 

 دارد.  اعتبار مارس ۳۱ تا فوریھ ٦ از تصمیم این

 دارد.  وجود  بیشتری اطالعات اینجا در

یاید ب "یناسیونواکس  ھٴ"گذرنام است  ممکن کرونا بخاطر خبر:

 "یناسیونواکس ھٴ "گذرنام  مورد در بررسی و  بحث حال در اروپا اتحادیھ حاضر   حال در 
 می نشان بروید دیگری کشور بھ خواھید می اگر   کھ است دیجیتالی گواھی یک این است.

  فعالیت و کنفرانس  ، کنسرت بھ بخواھید اگر اید. شده  واکسینھ covid -19 علیھ شما دھد
ھنوز این اما باشید. داشتھ  واکسیناسیون"  "گذرنامھ بھ نیاز کھ است ممکن بروید دیگر ھای

 نیست.  مشخص

 معتبر کشور چندین برای  و ایمن باید است. سوئدی  "گذرنامھ"  توسعھ حال  در اکنون دولت
 باشد.

اطمینان تا کنیم می تالش  ما ، اروپا اتحادیھ  و )WHO(  جھانی بھداشت سازمان با ھمراه
 باشند.  المللی بین داستاندار دارای ھا گواھی ھمھ کھ کنیم حاصل

 شود.  استفاده ژوئن  اول تاریخ از کھ است این ھدف

دارد.  وجود  واکسیناسیون  و واکسن بھ  مربوط اطالعات جا این در

 و بھداشت کارکنان و  مسن افراد کردن ینھواکس حال در کالمر استان ، حاضر  حال در
واکسن  یبرا  یا عوتنامھ د باالتر و سالھ ۸۰ فرد ھر ،  فوریھ ماه اواسط در است. درمان

  را خود ھٴ دعوتنام دارد سال ۷۰- ۷۹ کھ ھرکسی ،  بعد ھفتھ یک .کند یم یافتدر زدن
دریافت را دعوتنامھ این  سالھ  ٦٥- ٦۹ افراد ھمھ ، مارس ماه ابتدای در کند. می دریافت

 کنند.  می

است.  شدە  ذکر  وقت وزرو نحوە نامھ این در

   ھستند. بسیارجلو خود جمعیت کردن واکسیناسیون در دیگر استان یک و کالمار استان
  است شدە  اشارە آنجا در است.  نوشتھ باره این در را اطالعاتی عمومی بھداشت آژانس ، واکسیناسیون معنی از بیشتر آگاھی برای

جوان افراد بین تفاوت ، بکنیم باید چھ بیماری بھ ابتال صورت  در ، واکسیناسیون انجام چگونگی  ، شوند  می واکسینھ کسانی چھ کھ
 بیشتر. موارد و  مسن و

 پیدا را اطالعات این شما اینجا در
 کنید: می

 QR  سمت بھ را مبایل دوربین
 بگیرید

  زبان بھ
 آژانس بھداشت عمومی
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