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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 

  

 
 

 
 
 

 است  گسترش حال در  ھنوز کرونا
  غالب  دلتا  ن�ع حا�ض   حال در است. شدە زیاد  کالمار استان در عفونت تابستان از بعد است. نشدە تمام پاندمی
ش  تر  راحت   �س�ار  و است  .  �ابد � گس�ت

  شیوع و  بیماری خطر معرض در  اند نشده واکسینھ کھ کسانی تمامی  اند. نشده واکسینھ ھنوز کالمار استان  در نفر ۳۸۰۰۰
  عفونت  کنترل دکتر را این   . بزنید واکسن  کھ است  این  دھید،  انجام  اکنون   توانید می  شما  کھ کاری ترین  مھم . ھستند عفونت 

  گوید. می  سندلین  لبھ لیزا
 

 کنید واکسینھ دوز دو با را خودتان

 نیز آن  زمان  و  کند دریافت  بھتری  ایمنی  شما بدن   کھ  شود می  باعث   این  شوید. نھواکسی دوز دو  با  کھ است  مھم بسیار
  کنید می  کمک ھم عفونت  از جلوگیری بھ  ھمچنین  شما ترتیب  بدین   کند. می  جلوگیری شدید بیماری از و   شود می  تر طوالنی 

 داشت.  خواھند یکمتر تعداد بیماران  از مراقبت  بھ نیاز  نیز بھداشتی   و   درمانی   خدمات  ھمچنین  و 

  برای مکانی   و   وقت  توانید می  شما  se.1177  سایت  وب  در شوند. واکسینھ توانند می  باالتر یا سال ۱٦ افراد ھمھ
  رزرو  برای  جدید ھای وقت  باشد.  موقت  طور بھ این   است  ممکن   نباشد  زمان  ھمان  وقتی  اگرھیج   کنید. رزرو  واکسیناسیون 

  برای است  ممکن  بھداشتی  مراکز از برخی  شود.می  گذاشتھ دسترس در بھداشت  مرکز در بیشتر واکسن  دریافت  محض بھ
 باشند. باز وقت  رزرو  نیاز دون ب واکسیناسیون،

 زبان  بھ فقط (اطالعات  -  44 844-0480شماره با توانید می  ، دارید کمک بھ  نیاز یا  سوالی   واکسیناسیون  مورد در اگر
  سایت  وب  در فرم دارند. خود سرپرستان  یا  والدین  از اجازه بھ نیاز سال ۱۸ زیر افراد بگیرید. تماس سوئدی)

.se1177است. موجود 

 بروند  مدرسھ بھ باید نوجوانان و ودکانک

  در دوباره تعطیالت  از بعد مردم از بسیاری کھ زمانی  اما شود. می  انجام مدرسھ محل  در تدریس آموزش ، پاییز ترم از
 شود. پخش بیشتر بتواند کرونا دلتا نوع کھ دارد وجود خطر این  زمان  آن   ، آیند می  ھم گرد  کار محل یا مدرسھ

  کھ بگیرند تصمیم توانند می  عفونت  کنترل پزشک یا سوئد عمومی  بھداشت  مقامات  ، مدرسھ در عفونت  دوجو صورت  در
  بھ اطالعات  توانید می  شما دھند. می  اطالع است  الزم کھ  را آنچھ شما مدرسھ و  شھرداری شود. انجام خانھ در باید آموزش

 کنید.  پیدا شھرداری  ھای  سایت  وب   در را شدە روز

 بدھیم:  ادامھ   باید ما ، را ھا  ییراھنما این
ً  بگیرید. فاصلھ یکدیگر از •           خانھ. داخل مخصوصا
  دھید. آزمایش بھداشت  مرکز در  و  اید خورده سرما کمی  اگر حتی  بمانید خانھ در •
  ، نیستید بیمار چندان شما خود اگر حتی  بمانند. خانھ در عالئم بروز صورت  در باید  اند شده واکسینھ کھ افرادی حتی  •

 کنید. حمل را عفونت  توانید می 
          کنید. خودداری باشند  آن  در زیادی افراد است  ممکن  کھ ھایی  مکان  ز •
•  ً   کنید. مالقات  منزل، از خارج المقدور حتی و  کنید، می  معاشرت  آنھا با معموالً  کھ افرادی با فقط ترجیحا
•   ً   بشویید. را خود دستان  مرتبا

     

 
 
 

 

  دیسوئ زبان از غیر زبانھای بھ طالعات
 است.  موجود سایتھا وب در

●  1177.se 
● Krisinformation.se 

 

 کرونا  بارە در  بیشتر جدید ھای اعالمیھ
 توصیھ بھ باید  ما گویند می سوئد عمومی بھداشت  مقامات

  کنیم. عمل ، شود می اعمال سال طول در کھ ھایی
 و دھد رخ جدیدی اتفاق اگر کرونا بارە در  بعدی اطالعات

 آید. می باشد مھم آن وسانی اطالع
 

 


