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 المعلومات كل أسبوعين صحيفة 

هو تعاون بين جميع )  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلديات المقاطعة ، 

اإلداري لمقاطعة كالمار وجميع   مجلسال ،والرعاية  والصحة

 . (السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 

كورونا  فيروس حول  الجديد  

CORONA 

 

 اآلن يتم تطعيم كل شخص فوق سن الخمسين
عاًما أو أكثر القدوم دون االتصال من قبل.   50، يختبر اإلقليم التطعيم بدون موعد ، يمكن لمن تبلغ من العمر  في فاسترفيك

عليك إحضار بطاقة الهوية في المركز الصحي في اسبالنادن. يجب  19.30 - 16.30يونيو في الساعة  9يتم تطبيقه في 

  الخاصة بك.

. يمكنك القراءة في ”أخبارعن كورونا ”إذا كان هناك لقاحات بدون موعد في أماكن أكثر من فاسترفيك  

 048 44 844-0تسهل المنطقة أيًضا حجز مواعيد منتظمة للتطعيمات. يمكنك االتصال بالرقم

 لك.. ثم حدد المدينة األقرب 2لتحديد موعد. اضغط 

 = كالمار 1الضغط  •

 = أوسكارسهامن  2اضغط  •

 = فاسترفيك 3الضغط  •

 انتظر الرد أو اترك رقم هاتفك وسيقومون باالتصال بك. 

 يمكنك أيًضا االتصال بالمركز الصحي الخاص بك مباشرةً.

 واإلنجليزية المعلومات هناك باللغتين السويدية  .se.1177تريد المنطقة أن تحجز على الموقع 

 حتى لو انخفضت العدوى في السويد ، فمن المهم أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس. ثم يمكننا وقف كورونا. الهدف 

 هو أن يتمكن الجميع من الحصول على لقاح قبل انتهاء الصيف.

 تم تغيير القواعد لمنع العدوى

يونيو. لكن القواعد المعتادة ال تزال   1تغيير بعض القواعد اعتباًرا من قررت وكالة الصحة العامة السويدية والمنطقة 

 .ينطبق هذا أيًضا إذا تم تطعيمك أم ال سارية. يجب أن تحافظ على مسافة بينك وبين المنزل وتجربة نفسك إذا كنت مريًضا.

الصحة العامة أن السويد يمكنها إزالة القواعد  إذا استمر الجميع في اتباع النصائح وتم تطعيم العديد منهم ، تعتقد وكالة 

 والحظر. لكنها ستكون بطيئة.

يونيو ، يمكن لألشخاص أكثر من ذي قبل المشاركة في خدمات العبادة والذهاب إلى المسرح ومباريات كرة   1اعتباًرا من 

ي الهواء الطلق ، فستكون أكثر. قد شخًصا معًا إذا كان لديك مقعدك الخاص. إذا كنت ف 50القدم. ثم يمكن أن يكون لديك 

 . 22:30تكون المطاعم مفتوحة حتى الساعة 

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان بإمكانك إقامة حفالت وااللتقاء في نهاية المدرسة. لكن وكالة الصحة العامة تقول إنه  

فة إلقامة حفلة ، فال يزال بإمكانك أن تكون يجب عليك فقط مقابلة األسرة واألشخاص الذين تقابلهم عادة. إذا استأجرت غر

 أشخاص فقط. 8

 يوليو. 1إذا سارت األمور على ما يرام ولم تزداد العدوى مرة أخرى ، فستظهر قواعد جديدة في 

 

 

 


