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 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 

  

 

 ھمھ برای  «ورزشی» تعطیالت -   بروید بیرون  است برف کھ آالن
 است! 

ھر و کنید استفادە  فرصت از کودکان و بزرگساالن  شود.می شروع ورزشی تعطیالت بزودی و رسیدە فرا زمستان
  باشید. بیرون توانید می کھ چقدر

 برای است سرما و برف  کھ زمانی حتی  باز فضای در روی پیاده و است خوب ھمھ برای کردن ورزش و حرکت  
 است" مناسب نا لباسمان ، نیست  مناسب نا "ھوا گوید: می سوئدی المثل ضرب یک است. مفید روح و جسم

 آفتاب نزمستا در کھ شمالی کشورھای در کند. می کمک نور  بازتاب بھ برف و شود می تر روشن روز ھر ھوا اکنون
 برسد. بیشتر تان  پوست بھ  خورشید) (نور UV بنفش  ٴ ماورا  نور تا بروید بیرون بیشتر باید  ، نیست زیاد

شود. منجر ھا  بیماری سایر و استخوان پوکی بھ تواند می  آن کمبود  کنید. می دریافت D ویتامین شما آنوقت
  کنند. حفظ را خودشان سالمتی بتوانند اینکھ رایب بروند بیرون کھ دارند این بھ نیاز بزرگساالن و کودکان

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

   اینھا باشند. کفش زنجیر یا شکن یخ بھ مجھز کفشھایتان کھ است اسبمن ، است لیز ھا زمین اکنون کھ آنجا از
)broddar(  کند می  کمک شما بھ آنھا  و  ببندید خود ھای کفش تھ  بھ  و کنید خریداری داروخانھ از  توانید می شما  را 

 نخورید. ُسر دیگر شما کھ
 دھند.  می قرار سال ٦٥ یباال افراد اختیار در رایگان را  تجھیزات این ھا شھرستانھا بعضی

 !با کمون خودتان تماس بگیرید و  سوال کنید
برخی از کمون ھای این استان تجھیزات تفریحات زمستانی(   بھ عنوان 

 مثال ، اسکیت ، اسکی  و کاله ایمنی) قرض می دھند . 
 دھید. نمی آنھا قرض بابت پولی شما

 !با کمون مربوطھ تماس  بگیرید و  سوال کنید
 .خطر عفونت  پس از تعطیالت ورزشی افزایش  می یابد 

 تعداد بیماران کرونا  (کوید ۱۹) کھ بھ بیمارستانھای استان مراجعھ می 
کنند دیگرمانند گذشتھ خیلی زیاد  نیستند. ولی با این وجود ھنوز  ھم 

 پزشک کنترل عفونت،  لیزا البھ سندلین نگران است.
 و بروند ورزشی تعطیالت بھ مسافران از یبسیار اگر گوید می او

 بیاید.  کرونا سّوم  موج است ممکن شوند آلوده
کند.   احتیاط بسیار باید کند می سفر کھ شخصی دلیل ھمین بھ

ھستید ھم با  معموالً  کھ افراد از کوچکی  گروه ھمان با  باید فقط شما
 کنید.  برقرار دیگران با جدید  ھای تماس نباید شما باشید.

 بیشتری دقت بھداشت بھ مربوط ھای توصیھ رعایت بھ باید ھمچنین اام
 باشید. داشتھ

 ھای تماس اما - باشید باز فضای در توانید می کھ  جایی تا بنابراین:
 آنھا بھ و رعایت را بھداشتی ھای توصیھ  ھمھ  نکنید. برقرار جدید
 کنید.  توجھ

  ً  ند! ا هشد واکسینھ کالمار استان در نفر 13252 ، فوریھ 12 تاریخ تا اکنون: دقیقا

ورزشی تعطیالت بارە در
 سال از ورزشی تعطیالت ، سوئد در

 آن اما است. داشتھ وجود 1940
bränsle-سوخت( تعطیالت  زمان،

lov ( سرد زمستانھا شد. می نامیده 
 زیاد ھزینھ مدارس كردن گرم و بود

 داشت.
 و کودکان برای تعطیالت اینکھ برای

 ھایی فعالیت ، باشد معنادار جوانان
 فعالیت اوقات بیشتر شد. داده ترتیب

 بسیاری و بود زمستانی مختلف ھای
 رفتند. می سوئد ھای کوه بھ نیز

 چندین بھ را تعطیالت سوئد ، امروز
 ھفتھ بنابراین ، است. کردە تقسیم ھفتھ

 ھای زمان در ورزشی تعطیالت
 ھفتھ از است. کشور این در لفمخت

 کالمار دراستان .۱۰ ھفتھ تا ۷
 داریم. ورزش تعطیالت ۸ درھفتھ


