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 پذیر امکان رفتن سفر بھ زودی بھ  قوانین، رعایت و سالمت صورت در
میشود

۱۳ تاریخ از  بھ رفتن برای و نشدە رفع ھنوز بیماری بھ ابتال خطر ولی. بروید سفر بھ سوئد داخل در توانید می ژوئن 
کنید عایت ھم را قوانین و باشید سالم باید سفر . 

 از. کردەاند پیروی کرونا بھ مربوط ھای توصیھ از ھمھ  اینکھ دلیل این بھ  است بھتر کمی حاضر حال در سوئد وضعیت
۱۳ تاریخ  دارد وجود ھنوز خطرآن و واگیردار بیماری ولی. بروند مسافرت بھ سوئد داخل در کھ ھستند  آزاد ھمھ  ژوئن 

کنند رعایت را ھا پیشنھاد و قوانین کماکان باید ھمھ  بیماری،  این پخش امکان بخاطر و . 

 مسافرت   ، دارید  را  کرونا بھ ابتال عالئم اگر. میدھند انجام ھا توصیھ از  پیروی برای را خود  وظیفھ جامعھ مردان و زنان
 .باشند  جزئی  عالئم  اگر حتی نکنید،

. کنند پیروی تگیرانھسخ قوانین از باید ھا رستوران و ھا اتوبوس ، قطارھا ، ھا کمپینگ و ھا اردوگاه مسئول افراد حتی اما
. كنند  رعایت را قوانین آنھا كھ  ھستند آنھا کار بر نظارت مسول ھا شھرداری كھ است گرفتھ تصمیم دولت ، بنابراین
کند می کمک  مورد این در ھا شھرداری بھ شھرستان اداری شورای . 

 دانیم می اکنون. دھیم می تغییر ھم را قوانین دلیل ھمین بھ و  کنیم می پیدا ویروس این  بارە در بیشتری آگاھی روز ھر ما
 رفتن از ، کنیم رعایت را یکدیگر از گرفتن فاصلھ ، مثال عنوان بھ. کنیم پیروی کرونا بھ مربوط قوانین تمام از باید کھ

 .کنیم ترک را مکان آن  یا برویم دیگری محل بھ عوض در  کنیم، پرھیز شلوغ ھای درمحل

 . شد خواھد اعمال جدیدی قوانین  ، شود بیشتر تانتابس طول در عفونت اگر

باشد داشتھ نظر مد را چیز ھمھ  کامال باید کند سفر خواھد می کسی اگر"  گفت مطبوعاتی کنفرانس در  لوون استفان  

شد خواھند تست بیشتری تعداد . 

 ھا آزمایش و ھستید بیمار ایا کھ دھد یم نشان  تست دو ھر. کنید اعتماد آنھا بھ توانید می کھ دارد وجود ھایی تست اکنون
 اینکھعفونت برای گرفت خواھیم بیشتری ھای نمونھ ، بنابراین. خیر یا اید بوده بیمار آیا کھ کنند مشخص توانندمی ھمچنین

 .داد خواھد انجام را ھا آزمایش کھ است کالمار شھر  ما، استان در. کنیم ردیابی را

 ً  باید دارند عالئم کھ افرادی ابتدا کھ است این دانیم می اکنون آنچھ. است متفاوت کشور در آزمایش روند چگونگی دقیقا
 انجام نحوه مورد در گفتگو و بحث حال در ایالت و مناطق حاضر حال در) بود خواھد رایگان برنامھ این. (شوند آزمایش

 .رسندب توافق بھ مورد این در  باید آنھا ، ھفتھ یک حدود طی. ھستند آزمایشات

 است معنی بدین این  اما ، ھستند آلوده افراد از بیشتری تعداد کھ شویم می متوجھ ، میدھند آامایش بیشتری افراد کھ زمانی
 .است افزایش حال در ھا آزمایش فقط کھ


