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 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  
 و بھ یکدیگر کمک می کنیم. گیریم

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

  خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA 
 

 کرونا ھنوز در حال گسترش است
افزایش می یابد. در حال حاضر نوع    Kalmarھمھ گیری تمام نشده است. پس از تابستان ، عفونت دوباره در والیت

 .دلتا غالب است و بسیار راحت تر گسترش می یابد
ھنوز واکسین نشده اند. ھر فردی کھ واکسینھ نشده است در خطر بیماری و گسترش عفونت است.   Kalmarنفر در والیت ۳۸۰۰۰

است کھ داکتر کنترل عفونت لیزا لبھ سندلین می  مھمترین کاری کھ می توانید انجام دھید این است کھ واکسین شوید. این چیزی 
 .گوید

 خود را با دو دوز واکسین کنید.
واکسیناسیون با دو دوز مھم است. سپس از محافظت بھتری برخوردار می شوید کھ بیشتر طول می کشد و از بیماری جدی  

صحی نیازی بھ مراقبت از بسیاری از   جلوگیری می کنید. شما ھمچنین بھ جلوگیری از عفونت کمک می کنید و مراقبت ھای
 .مریضان ندارد

ریزرف کنید. حال   se.1177سالھ یا بیشتر می توانند واکسین شوند. زمان و مکان واکسیناسیون را در وب سایت  16ھمھ افراد 
ریافت واکسین  وقت نداره؟ سپس زمان ممکن است بھ طور موقت بھ پایان رسیده باشد. زمان ھای جدیدی برای ریزرف بھ محض د 

 .ھای بیشتر در مرکز در دسترس است. برخی از مراکز صحی ممکن است برای واکسیناسیون بدون نیاز بھ ریزرف قبلی باز باشند

(اطالعات فقط    0480- 84444اطالع دارید یا بھ کمک نیاز دارید ، می توانید با شماره questions اگر در مورد واکسیناسیون س
سال نیاز بھ اجازه از والدین یا سرپرستان خود دارند. فورم در وب سایت   ۱۸سویدنی) تماس بگیرید. افراد زیر سنبھ زبان 

1177.se موجود است. 

 کودکان و نوجوانان باید بھ مکتب بروند. 
کتب یا محل کار  از فصل خزان ، درسھای مکاتب در داخل مکتب انجام می شود. اما وقتی بسیاری بعد ازرخصتیھای دوباره در م

 .گرد ھم می آیند ، این خطر وجود دارد کھ نوع دلتا کرونا می تواند مسری باشد

در صورت وجود عفونت در مکتب ، اداره صحت عامھ سوید یا داکترکنترول عفونت می توانند تصمیم بگیرند کھ آموزش باید در  
زم است اطالع می دھند. اطالعات نشر شده را در وب سایت  خانھ انجام شود. شورای والیتی و مکتب شما در مورد آنچھ کھ ال

 والیت ھا خواھید یافت 

 :ما باید بھ رعایت این نکات ادامھ دھیم
 .از یکدیگر فاصلھ بگیرید. مخصوصاً داخل خانھ

 .در خانھ بمانید حتی اگر کمی سرما خورده اید و در مرکز بھداشت آزمایش دھید -
واکسینھ شده اند باید در صورت بروز عالئم در خانھ بمانند. حتی اگر خود شما چندان بیمار نیستید ،  حتی افرادی کھ  -

 .می توانید عفونت را حمل کنید
 .از مکان ھایی کھ ممکن است افراد زیادی در آن باشند خودداری کنید -
 .. با خیال راحت در خارج از منزل باشیدترجیحاً فقط با افرادی کھ معموالً با آنھا معاشرت می کنید مالقات کنید -
 .مرتباً دستان خود را بشویید -

 

 
اطالعات بھ زبانھای غیر از زبان   .1

 سویدنی در وب سایتھا موجود است. 
  

• 1177.se  
• Krisinformation.se 

 

 اوراق بیشتر اخبار مربوط بھ کرونا. 

آژنس اطالعاتی صحت عامھ سوید می گوید ما باید بھ توصیھ 
ھایی کھ در طول سال اعمال می شود ، عمل کنیم. اوراق  

اطالع رسانی  اطالعات بعدی اگر اتفاق جدیدی رخ دھد کھ 
 .درباره آن مھم باشد ، اخبار مربوط بھ کرونا می آید

 


