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٣٥شمارە/   

DARI    

 

 اوراق اطالعاتی هردوهفته یکبار. 
  .عافات  والیت کلمرتهیه شده است این اطالعات ازطرف  ادارە 

همکاری در عافات شهرکلمر،همکاری بین کلیه شهرداری های  
والیت، ومنطقه شهرکلمر ، شورای اداری شهری کلمرو سایر  

مقامات در والیت است. در بحران های جامعه ، ما با هم تصمیم می  
 گیریم و به یکدیگر کمک می کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

  خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA 

 

سال واکسین می شوند. 50اکنون همه افراد باالی   
سال یا بیشتر دارید می توانید   50درمنطقە وسترویک ، در حال تالش برای واکسیناسیون قطره ای است. سپس شما کە 

باید با کارت  در مرکزصحی اعمال می شود.  19.30- 16.30یونی ساعت ٩بدون تماس قبلی مراجعە کنید. در تاریخ 

 اقامە خود بیاورید.

 شما میتوانیدخبرهای نوی در بارە واکسین های قطرە یی بخوانید. اگر در جاهای دیگری نیز باشد غیر ازوسترویک. 

این منطقە همچنین ریزرف قرارهای منظم برای واکسیناسیون را آسان می کند. برای تعیین وقت می توانید با شماره  

. را فشار دهید سپس شهر نزدیک بە خود را انتخاب کنید. 2رید. تماس بگی 4444-48080  

= کالمر 1فشار   

 اوسکارش هام  = Oskarshamn  2مطبوعات 

 وسترویک = Västervik  3فشار 

 منتظر جواب باشید یا شماره تلفن خود را بگذارید تا آنها با شما تماس بگیرند.

تماس بگیرید.  همچنین می توانید مستقیماً با مرکز بهداشت خود  

 .se.1177 .`ویب سایت بیشتر ترجع میدهد.قسطح رهبری ریزرف نمودن را از طری

 در اینجا معلومات بە زبانهای سویدنی و انگلیسی موجود است. 

حتی اگر عفونت در سوید کاهش یابد ، مهم است کە تا آنجا کە ممکن است افراد واکسین شوند. سپس می توانیم کرونا را  

م. هدف این است کە همە بتوانند قبل از پایان تابستان واکسین شوند. متوقف کنی  

 قوانین تغییر یافته برای جلوگیری از عفونت. 

یونی برخی از قوانین را تغییر دهند. اما قوانین معمول هنوز هم   1آژانس صحت عامەسوید ومنطقە تصمیم گرفتە اند از 

فاصلە خود را حفظ کنید ، در خانە بمانید و آزمایش کنید. اگر واکسین شدە اید یا  اعمال می شود. اگر مریض هستید باید 

 .نشدە اید این امر صدق می کند

اگر همە بە پیروی از توصیە ها ادامە دهند و بسیاری واکسین شوند ، آژانسصحت عامە سوید معتقد است کە سوید می  

واهد بود. تواند قوانین و ممنوعیت ها را آزاد کند. اما کنترخ  

از اول یونی، افراد بیشتری نسبت بە گذشتە می توانند در مراسم عبادی شرکت کنند ، بە مسابقات تئاترو فوتبال بروند.  

نفر باشید. اگر درفضای باز باشید ، باید بیشتر هم باشید. رستوران ها  05اگر چوکی خود را داشتە باشید می توانید 

 .ندباز باش  22:30ممکن است تا ساعت 

می کنند کە آیا می توانید در پایان مکتب مهمانی برگزار کنید و یا با هم مالقات کنید. اما آژانس فکربسیاری از مردم 

مهمانی   صحت عامە می گوید کە شما فقط باید با خانواده و افرادی کە معموالً مالقات می کنید دیدار کنید. اگر برای

نفر باشید.  8قط سالونی کرا کنید ، بازهم می توانید ف  

یونی وضع می شوند. 1اگراوضاع خوب پیش برود وعفونت دوباره افزایش نیابد ، قوانین جدید از   

 


