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کرونا  بارە در تازە خبرهای   

CORONA 
 

ممنوعیت مالقات در خانە سالمندان

دولت می خواهد سالمندان را ازعفونت توسط  ویروس کرونا محافظت کند. هم اکنون بازدید از خانه های 

 ۰سالمندان در کل کشور ممنوع است

 این كه است معتقد دولت ۰از اول آوریل ، دیدار از دوستان و اقوام در کلیه خانه های سالمندان در سوئد ممنوع است

ممنوعیت بازدید از خانه سالمندان این ۰شود كرونا ویروس به سالمندان شدن مبتال از مانع تواند می وجه بهترین به تصمیم

سال یا افرادی که دارای بیماری های  امکان را می دهد تا از افرادی که بیشترین خطر را دارند ، مانند افراد باالی 

سالمندانی که به تنهایی در خانه زندگی می کنند باید از مالقات با دیگران  ۰به بهترین وجه محافظت شوندقبلی هستند ، 

۰خودداری کنند. دوستان و نزدیکان می توانند با خرید یا ارتباط تلفنی به آنها کمک کنند

ای دیگر تماس کمتری داشته و  ااگر چندین نفر با یکدیگر زندگی می کنند بهتر است اعضای هرخانواده با خانواده ه

برای همه مهم است که به یاد داشته باشید که دست ها را به طور کامل بشویید و  فاصله فیزیکی خود را حفظ کنند.

بنا به گفتٔه لیسا لبه ساندلین، مسئول پزشکی پیشگیری  ۰همچنین فاصله حداقل یک متری از یکدیگر را رعایت کنید

ازعفونت در ایالت کالمار، اگر همه به مسئولیت خودشان عمل کنند ما خیلی بهتر می توانیم این وضعیت را ادارە کنیم.  

۰این موضوع روی همه تاثیر می گذارد ولی همه ما   می توانیم  کمک کنیم

. تست های بیشتری انجام خواهد شد  

 ۱۹-ددولت همچنین تصمیم گرفته است كه سوئد در مورد کووید

)یعنی ویروس کرونا( نمونه برداری و آزمایش های بیشتری  

انجام دهد. ابتدا باید بیماران و کارکنان بیمارستان ها مورد 

آزمایش قرار بگیرند. سپس افراد دیگری  که کار آنها در قسمت  

سرانجام  ۰های مهم جامعه است  مورد آزمایش قرارخواهند گرفت

تاکنون کرونا داشته و اکنون   آزمایشاتی برای یافتن اینکه چه کسی

. این مسؤلیت بر  در برابر ویروس مصون است ، انجام خواهد شد

عهدە ادارە بهداشت عمومی واگذار شدە است که این کار را آغاز  

کند و آن را پیگیری کند.

  عفونت توسط ترشح تنفسی
 فرد تنفسی ترشحات طریق از بیماری نای 

 می عطسه یا سرفه  او که هنگامی بیماربخصوص

 حتی شده پخش های قطرک. شود می منتقل کند،

 طریق از ویروس و نشینند می سطوح روی

شود می منتقل آنها به دیگران، های دست تماس ۰

 آینه روی راین قطرات کوچک هستند ، مانند بخا

 سرد هوای در کشیدن نفس هنگام که بخارهایی یا

ندآی  می بیرون دهان از ۰


