
 
 

 ۳۰شمارە 
۲۰۲۱ینواری   
DARI 

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

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 

 کرونا.خبر جدید در بارە ای 

CORONA
تی ورزشی برای ھمھ  ص رخ -در برف بیرون بروید 

 مناسب است! 
-زمستان اینجاست و بھ زودی رخصتی ورزشی است. از فرصت استفاده کنید و تا آنجا کھ می توانید بیرون بروید 

 .بزرگساالن و کودکان

برای جسم و روح مفید   -د اشبرف و سرما می بحتی وقتی کھ  -د رفت و آمد برای ھمھ خوب است. و بودن درفضای آزا
 است. یک جملھ سویدی می گوید: "ھوا بد نیست ، فقط لباس بد وجود دارد. 

اکنون ھرروز روشن ترمی شود و برف بھ بازتاب نور کمک می کند. در کشورھای شمالی کھ در زمستان آفتاب زیاد نیست ، 
 .(نور خورشید) را روی پوست بگیرید بنفش UV باید بیشتر بیرون بروید تا نور ماورا

 .دریافت می کنید. بدون آن ، می توانید بھ شکنندگی استخوان و سایر بیماری ھا مبتال شوید D سپس ویتامین 

 .کودکان و بزرگساالن برای سالم ماندن باید بیرون باشند

مر خطر بیماری ھای قلبی عروقی ، سرطان دقیقھ پیاده روی کنید! این ا 30برای بزرگساالن ، خوب است کھ ھر روز حداقل 
 .و بیماری ھای روحی را کاھش می دھد. ھمچنین خواب راحت تر خواھد بود

ازآنجا کھ اکنون لغزنده است ، داشتن خوشھ برزیرقف بوت خوب است. مثالً آنھا را در دواخانھ خریداری می کنید و بھ بوت  
 .ھای خود وصل می کنید. سپس شما نمی لغزید

 .سال را بصورت رایگان توزیع می کنند 65ی از شاوالی ھا سن و سالھای باالی برخ

 بھ کمیتھ شھری شھرداری خود زنگ بزن و معلومات بگیر. 
برخی از شاروالی ھای  این والتی تجھیزات تفریحی را نیز بھ آنھا قرض می 

 .دھند. بھ عنوان مثال ، اسکیت ، اسکی و کاله ایمنی 

 امانت گرفتن رایگان است. 

 س.بھ شاروالی خود زنگ بزن و بپر 

 خطر عفونت پس از رخصتی ورزشی افزایش می یابد. 
کھ بھ شفاخانھ والیتی مراجعھ می کنند  (covid-19) دیگر تعداد مریضان کرونا

 .وجود ندارد. ھنوزھم مصحولین کنترل عفونت لیزا البھ سندلین نگران است 

او می گوید اگر بسیاری از مسافران در رخصتی ورزشی دورشوند وآلوده شوند  
 .ممکن است موج سوم کرونا وجود داشتھ باشد

 .بنابراین ، مسافر باید بسیار مراقب باشد

ما فقط باید با ھمان گروه کوچکی از افراد کھ معموالً ھستید باشید. شما نباید  
 .مخاطبین جدید ایجاد کنید

 .اما ھمچنین باید بھ رعایت توصیھ ھای مربوط بھ بھبود دقت بیشتری داشتھ باشید

اما تماس ھای جدید برقرار  -براین: تا جایی کھ می توانید در فضای آزاد باشید بنا
 .نکنید. بھ دنبال ھمھ توصیھ ھای صحی بروید

 !نفر در والیت کلمرواکسین شدند 13252فبروری،  12اکنون دقیقاً: در تاریخ 

درباره رخصتی ھای ورزشی.
درسویدن ، رخصتی ورزشی از 

وجود دارد. اما پس از  1940سال 
آن رخصتی سوخت نامیده شد. 

كردن زمستانھا سرد بود و گرم 
 .مکاتب قیمت بود

برای اینکھ رخصتی برای اطفال 
وجوانان معنادار باشد ، فعالیت 

ھایی ترتیب داده شد. بیشتر اوقات 
فعالیت ھای مختلف زمستانی بود و 
بسیاری نیز بھ کوه ھای سویدن می 

 .رفتند
امروز، سوید رخصتی را تقسیم 
می کند ، بنابراین ھفتھ رخصتی 

مختلف این ورزشی در زمان ھای 
. 10تا ھفتھ  7کشور است. از ھفتھ 

ھفتھ  Kalmar County در
 .داریم 8رخصتی ورزشی 


