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 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 
 

 ال یزال كورونا ینتشر
 الوباء لم ینتھ بعد. بعد الصیف ، تزداد العدوى مرة أخرى في مقاطعة كالمار. اآلن یھیمن متغیر دلتا وینتشر بسھولة أكبر. 

شخص في مقاطعة كالمار بعد. أي شخص لم یتم تطعیمھ معرض لخطر اإلصابة بالمرض ونشر   38000لم یتم تطعیم 
 العدوى. أھم شيء یمكنك القیام بھ اآلن ھو التطعیم. ھذا ما قالتھ لیزا البي ساندلین ، طبیبة مكافحة العدوى.

 لقح نفسك بجرعتین 
من المھم أن یتم التطعیم بجرعتین. ثم تحصل على حمایة أفضل تدوم لفترة أطول وتتجنب اإلصابة بمرض خطیر. أنت  

 ن على الرعایة الصحیة رعایة الكثیر من المرضى.تساعد أیًضا في وقف العدوى وال یتعی
عاًما أو أكثر الحصول على التطعیم. احجز موعدًا ومكانًا للتلقیح على موقع   16یمكن ألي شخص یبلغ من العمر  

1177.se المركز . أال یوجد وقت اآلن؟ ثم قد یكون الوقت قد انتھى مؤقتًا. تتوفر أوقات جدیدة للحجز بمجرد أن یتلقى
 الصحي المزید من اللقاحات. قد تكون بعض المراكز الصحیة مفتوحة للتلقیح دون الحاجة إلى الحجز مسبقًا. 

(باللغة السویدیة   44 844-0480إذا كانت لدیك أسئلة حول التطعیم أو كنت بحاجة إلى مساعدة ، یمكنك االتصال بالرقم
عاًما إلى إذن من والدیھم أو األوصیاء علیھم. النموذج متاح في   18فقط). یحتاج األشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

1177.se 

 یجب أن یذھب األطفال والشباب إلى المدرسة 
ي المدرسة أو في العمل  اعتباًرا من فصل الخریف ، سیتم التدریس في المدرسة. ولكن عندما یجتمع الكثیرون مرة أخرى ف 

 بعد اإلجازات ، فھناك خطر أن یكون البدیل دلتا من كورونا معدیًا.
إذا كان وجود عدوى في المدرسة ، فیمكن لوكالة الصحة العامة السویدیة أو طبیب مكافحة العدوى أن یقرروا أن التدریس 

 . سوف تجد معلومات محدثة على مواقع البلدیات.یجب أن یتم من المنزل. تبلغ البلدیة والمدرسة الخاصة بك ما ینطبق

 یجب أن نواصل اتباع ھذه النصائح:
 حافظ على مسافة من بعضھا البعض. خاصة في الداخل.  •
 ابق في المنزل حتى لو كنت تعاني من نزلة برد بسیطة وقم بإجراء فحوصات في المركز الصحي.  •
زل في حالة ظھور األعراض. یمكنك أن تحمل العدوى حتى األشخاص الذین تم تطعیمھم یجب أن یبقوا في المن •

 حتى لو لم تكن مریًضا جدًا.
 تجنب األماكن التي یمكن أن یكون فیھا الكثیر من الناس.  •
 یفضل أن تقابل فقط األشخاص الذین عادة ما تقضي الوقت معھم. ال تتردد في أن تكون في الھواء الطلق. •
 اغسل یدیك كثیًرا.  •

 
 

 
 
 

المعلومات بلغات أخرى غیر السویدیة  
 متوفرة على المواقع اإللكترونیة 

  
• 1177.se  
• Krisinformation.se 

 

 األخبار حول كورونا المزید من 
تقول وكالة الصحة العامة السویدیة أنھ یجب علینا االستمرار  

في اتباع النصائح التي تنطبق اآلن على مدار العام. ورقة  
المعلومات التالیة ستأتي أخبار عن كورونا إذا حدث شيء 

 جدید من المھم اإلبالغ عنھ.
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أصدقائك بأمان.استمتع بصیفك! استمتع بالتواجد في الھواء الطلق مقابلة   

ھنا یمكنك معرفة ما إذا كان یمكنك إشعال النار والشواء. في البلدیات 
 ذات اللون األصفر الناري ، ممنوع. مسموح باللون األخضر.

 


