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گروە بُحران استان کالمار،  یک ھمکاری بین ھمھ شھرداریھای استان از  
جملھ،  منطقھ اُستان کالمار، شورای رھبری اُستان و دیگر مقامات کھ در  

 .استان ھستند

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 تازه خبرھا دربارهٴ كرونا 

  شیوع ابتال بھ بیماری واگیردار ھمگانی در استان كالمار
ً  و نرسیدەایم، ُمسری  عفونی بیماری  این اوج نقطھ بھ ھنوز) کالمار در(ما  سازمان ھای توصیھ ھمچنان باید نتیجتا

 .کنیم دنبال را ھمگانی بھداشت

 کالمار ھای شھرستان تمامی در عفونتاین  شیوع و دارد قرار عفونتاین  عمومی گسترش مرحلھ در اکنون کالمارھم استان
ً نیست  معلوم براینکھ عالوه میشود، دیده  نقطھٴ  بھ ھنوز ما کھ معتقدند عفونی. پزشکان بیماریھای ھستند ناقلکسانی  چھ دقیقا
 چھنیست  معلوم وایم  نرسیده کالمار استان در) است پیداکرده شیوع مردم اکثر بھ ویروساین  کھ ھنگامی(یعنی  آلودگی اوج

 م.برسی زمانی
 خود از مردم کھ است مھم.  بسیار داشت خواھد بھداشتی ھای ازتوصیھ جامعھ افرادپیروی  بھبستگی  مقطعاین  بھ ما رسیدن

 بھ نتوانند بیمارستانکارکنان  کھ شودمی باعثاین  کھ چرا. نشوند بیمار ھمزمان ھمھاینکھ  ویژه بھ و کنند مراقبتدیگران  و
 .کنندرسیدگی  نیازمندان ھمھٴ 

این  ھمھ از او درخواست. اوست عھده بر ھا بحران بھرسیدگی  مسئولیت و است استان اضطراری آمادگی مدیر  نورلن آنا
 میگوید:  او.  باشند مراقب کھ است

 مواظبباید  ھمگیکماکان  ونکنید،  مسافرتکنید،  رعایتدیگران  با را خود فاصلھٴ  نشوید، جمع بزرگ ھای گروه در -
 .باشیم سالمندان

 تا را خودمان از مراقبتپشتکار  و صبر بامیبایست  ھمگی. شویم خستھ مراقبت و محافظت از مبادا کھ اینست متذکر او
دھیم ادامھ ماهچندین  . 
.  میباشد مربوط استکھلم وضعیت بھ بیشترآنھا اما است، شده نوشتھ ھارسانھ در ُمسریاین بیماری  دربارهزیادی  مقاالت

 بسر ویژه ھای مراقبت بخش در ازبیمارانبسیاری  و شد شروع تر زود استکھلم در ُمسری عفونیاین بیماری  گسترش
 اوج بھ استکھلم  استممکن  کھ میدھداین  از خبر ھمگانی بھداشت سازمان  اکنونھم. درگذشتھاند ھم تعدادی و میبرند

نمیکند تصاعدی رشددیگر  درگذشتگانیا  بیمار افراد تعداد کھ چرا باشد، رسیده عفونت . 
 جریانات از آگاھی برای. است نرسیده خودش اوج وبھ است تر عقب ازاستکھلم راکالم دراستان عفونت رشد سطح  اما

ای  رسانھ ھای گزارش بھ ھمچنین و کالمار منطقھ در عفونی ھایپزشکان بیماری  ھای گفتھ بھباید  ، کالمار  بھ مربوط
بدھید گوش محلاین  بھ مرتبط . 

: گویدمی  ھمچنین نورلن آنا

 با ویژه بھ رادیگران)  وخویش   نزدیکان و(  خود  است بھتریکی نیست،  استکھلم بااینجا  وضعاینکھ  بھ توجھ با-
 نگھدارید روز بھ كالمار استان وضعیت


