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ممنوعیت مالقات در خانە سالمندان
دولت می خواهد سالمندان را از آلوده شدن بە ویروس کرونا محافظت کند  .از همین اکنون همە مالقات
ها از خانە های سالمندان در سراسر سوئد ممنوع است
از اول اپریل  ،دیدار از دوستان و اقوام درهمە خانە های سالمندان در سوئد ممنوع است .دولت این تصمیم را گرفتە
کرونا است .خطر ابتال بە بیماری  Coronaاست .این تصمیم برای جلوگیری از آلوده شدن افراد مسن بە ویروس
برای افراد باالی  ٧٠سال یا مسن تر با بیماری های قبلی (زمینە ای )وجود دارد .با ممنوع کردن بازدید از خانە های
سالمندان  ،می توانیم از آنها بهترمحافظت کنیم سالمندانی کە در خانە خودشان زندگی می کنند باید از معاشرت با
دیگران پرهیز کنند .اقوام و دوستان می توانند بە سالمندان در خریدن کردن کمک کنند و با تلفن با آنها در تماس
باشند .اگر تعداد افرادی کە با هم زندگی می کنند زیاد هست بهتر آن است کە دیگر اعضای خانوادە با فامیل های
دیگر در ارتباط نزدیک همد یگر نباشند .بسیار مهم است کە دست هایتان را با دقت بشویید و فاصلە یک متری با
.دیگران را رعایت کنید
لیسا لبە ساندلین پزشک بیماریهای واگیر در والیت کلمر می گوید کە اگر همە بە مسئولیت خودشان عمل کنند ما
خیلی بهتر می توانیم این وضعیت را ادارە کنیم .این موضوع روی همە تاثیر می گذارد ولی همە ما می توانیم
.کمک کنیم

تست های بیشتری انجام خواهد شد
دولت همچنین تصمیم گرفتە است کە سوئد باید تست های بیشتری
یعنی ویروس کرونا انجام دهد .ابتدا باید  Covid- 19برای
بیماران و کارکنان شفاخانە ها مورد آزمایش قرار بگیرند .سپس
افراد دیگری کە کار آنها در قسمت های مهم جامعە است را
)مورد آزمایش قرار دهند (.در قسمت های کلیدی مهم جامعە)
بعد از آن می خواهند آزمایش کنند تا بدانند چە افرادی بە کرونا
مبتال شدەاند و یا چە کسانی مصونیت پیدا کردەاند.این مسئولیت
برعهدە یی ریاست صحت عامە واگذار شدە است کە این کار را
آغاز کند و آن را پیگیری کند تاانجام

عفونت قطرەای
.کووید  ١٩یک عفونت قطرەای است
این ویروس از طریق(آب دهن و تف)
پخش می شود .قطرەهای(آب دهن و یا
تف )کوچک هستند مانند بخار روی
شیشە یا مانند بخاری کە موقع نفس
.کشیدن در هوای سرد بە وجود می آید

گروە بُحران کمیتە والیتی ،یک همکاری بین همە
،نواحی های والیت از جملە ،ذون کمیتە والیتی کلمر
شورای رهبری والیتی و دیگر مقامات کە در رس
.والیت هستند

