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ARABISKA 

 صحیفة المعلومات كل أسبوعین 
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
 العطلة الریاضیة للجمیع! -اخرج في الثلج 

 للبالغین واألطفال.  -الشتاء ھنا وقریبًا عطلة ریاضیة. اغتنم الفرصة لتخرج بأكبر قدر ممكن 
یقولمفید للجسم والروح. قول سویدي  -حتى عندما یتساقط الثلج وبارد  -التنقل مفید للجمیع. والتواجد في الھواء الطلق 

 "لیس ھناك طقس سيء ، یوجد فقط مالبس سیئة". 
اآلن یصبح أكثر إشراقًا كل یوم ویساعد الثلج على عكس الضوء. في البلدان الشمالیة حیث ال یوجد الكثیر من أشعة الشمس 

 في الشتاء ، یجب أن تكون في الخارج أكثر للحصول على ضوء األشعة فوق البنفسجیة (ضوء الشمس) على الجلد. 
 ثم تحصل على فیتامین د. بدونھا یمكن أن تصاب بھشاشة العظام وأمراض أخرى. 

 یحتاج كل من األطفال والبالغین إلى الخروج للبقاء بصحة جیدة.
دقیقة على األقل كل یوم! ھذا یقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعیة الدمویة   30للبالغین ، من الجید المشي لمدة 

 والسرطان واألمراض العقلیة. سیكون أیًضا من األسھل النوم.
نظًرا ألنھ أصبح زلقًا اآلن ، فمن الجید وجود مسامیر على الحذاء. تشتریھا من صیدلیة ، على سبیل المثال ، وتعلقھا  

 بحذائك. ثم ال تنزلق. 
ا. عامً  65توزع بعض البلدیات المسامیر مجانًا لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن 

 اتصل ببلدیتك واسأل! 
 كما تقدم بعض البلدیات في المحافظة معدات ترفیھیة. على سبیل المثال ، الزالجات والزالجات والخوذ.

 االقتراض مجاني.
 اتصل ببلدیتك واسأل! 

 یزداد خطر اإلصابة بعد العطلة الریاضیة 
) یأتون إلى مستشفى  19-لم یعد ھناك الكثیر من مرضى كورونا (كوفید 

 مكافحة العدوى لیزا البي ساندلین بالقلق.المقاطعة. ومع ذلك ، تشعر طبیبة 
وتقول إنھ قد تكون ھناك موجة ثالثة من كورونا إذا سافر كثیرون خالل 

 العطلة الریاضیة وأصیبوا.
 لذلك ، یجب على المسافر توخي الحذر الشدید. 

یجب أن تكون مع نفس المجموعة الصغیرة من األشخاص كما ھو معتاد.  
 اتصال جدیدة.یجب أال تنشئ جھات 

 ولكن یجب أیًضا توخي الحذر الشدید لمتابعة التوصیات المتعلقة بالنظافة. 
لكن ال تقم بإجراء اتصاالت  -لذلك: كن في الھواء الطلق بقدر ما تستطیع 

 جدیدة. استمر في اتباع جمیع توصیات النظافة.
 شخًصا في مقاطعة كالمار!  13252فبرایر ، تم تطعیم   12اآلن: في 

 العطلة الریاضیة  -عن 
في السوید ، كانت العطلة الریاضیة 

. ولكن بعد ذلك  1940موجودة منذ عام 
تسمى عطلة الوقود. كان الشتاء  كانت  

 باردًا وكانت تدفئة المدارس مكلفة.
من أجل أن تكون العطلة ذات مغزى 

لألطفال والشباب ، تم ترتیب األنشطة. 
كانت في الغالب أنشطة شتویة مختلفة ، 

وذھب الكثیرون أیًضا إلى الجبال 
 السویدیة.

الیوم ، تقسم السوید العطلة ، لذلك یكون  
لة الریاضیة في أوقات أسبوع العط

إلى    7مختلفة في البالد. من األسبوع 
. في مقاطعة كالمار ، لدینا 10األسبوع 

 8أسبوع عطلة ریاضیة 


