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 کرونا ۀترین خبرها دربار جدید

 یکبار  هفتە دو هر اطالعات  برگەهای
  است. شدە تهیە کالمار استان در بحران در   همکاری از اطالعات برگە این

 استان های شهرداری همە   بین  همکاری یک   کالمار استان در  بحران همکاری

  هنگام در  باشد. می استان در  مقامات سایر  و کالمار استان های منطقە کالمار،
  می کمک  یکدیگر بە و گیریم می مشترک تصمیمات  باهم ما جامعە. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 
 

 
 
 

 .همە افراد باالی ٥٠ سال اکنون  می توانند واکسن  بزنند
 

 

   بزنید واکسن نوبت بدون توانید می بلکە  نیست گرفتن  نوبت بە نیاز  منطقە درآن  : Västervik  وسترویک شهر در 

  ساعت ینب ژوئن ٩ یخ تار در برنامە ینا کنید. مراجعە قبلی تماس بدون  توانید می دارید سن بیشتر یا سال  ٥٠ کە شما

 ەهمرا ەب را خود ییناساش  کارت   یبایستم شما  شود. یم اعمال Esplaadens بهداشت مرکز در  16.30 -19.30

 .یدباش ەداشت

 در را خبر این توانید می  شما شود انجام Västervik  وسترویک وەعال بە دیگر شهرهای در نوبت بدون واکسن اگر

 کنید.  پیدا   کرونا بارە در  ها خبر ترین جدید اطالعیە

 

   با توانید می وقت تعیین برای کند. می تر آسان واکسیناسیون برای را وقت کردن  رزرو همچنین کالمار منطقە 

 کنید.  انتخاب را خود بە نزدیک شهر سپس دهید. فشار را 2 شمارە  بگیرید. تماس ٠٤٨٠-  ٨٤٤  ٤٤ شمارە

 (  Kalmar )  كالمار = دهید فشار را ١ شمارە •

 (  Oskarshamn ) هامن ش اوسکا = دهید فشار را ٢ شمارە •

 ( Västervik)  وسترویک = دهید فشار را ٣ شمارە •

  مرکز  با مستقیما   توانید می همچنین بگیرند. تماس  شما با آنها تا بگذارید را خود تلفن شماره یا  باشید جواب منتظر

  بە کنید.اطالعات رزرو وقت  se1177. سایت وب در کە خواهد می شما از منطقە ترجیحا   بگیرید. تماس خود بهداشت

 است.  موجود  انگلیسی و سوئدی

  توانیم می سپس شوند. واکسینە  همەافراد  است ممکن کە آنجا تا کە  است مهم ، یابد کاهش   سوئد در عفونت اگر حتی

 بزنند.  واکسن تابستان پایان از قبل بتوانند همە کە است  این هدف کنیم. متوقف را کرونا

 

 تغییرات  مقرارت برای جلوگیری از عفونت 

  معمول قوانین اما دهند. تغییر را قوانین از برخی ژوئن 1 از اند گرفتە تصمیم منطقە  و سوئد عمومی بهداشت آژانس

   مقرارت این کنید.  آزمایش و بمانید خانە در ، کنید حفظ را خود فاصلە باید هستید بیمار اگر دارد. اعتبار  هم هنوز

 واکسینە بسیاری و دهند  ادامە ها توصیە از پیروی بە همە اگر شود. اجرا نە یا شدەاید واکسینە شما  نکەای از نظر صرف

 دهد. کاهش و بردارد تدریج  بە  را ها ممنوعیت و قوانین تواند می سوئد کە است معتقد عمومی بهداشت آژانس ، شوند

   .ترف خواهد یشپ یجتدر ەب و برد خواهد زمان برنامە ینا  اما

  تئاتر و فوتبال مسابقات  بە یا کنند  شرکت دعا و نیایش مراسم در توانند  می گذشتە بە نسبت بیشتری افراد ، ژوئن اول از

  افراد ، باشید باز فضای در اگر باشند.  همدیگر با نفر ٥٠ تا  توانند می باشید داشتە را  خود صندلی افراد اگر بروند.

 باشند. باز ٢٢ ساعت  تا است ممکن ها رستوران د.باشن توانند می هم  این از بیشتری

   مالقات هم با یا  و کنند برگزار  مهمانی تحصیلی پایان جشن مراسم  در توانند می آیا کە کنند  می سوال  مردم از بسیاری

 دیدار کنید می مالقات معمول   کە افرادی و خانواده با باید فقط شما کە گوید می عمومی  بهداشت آژانس اما باشند. داشتە

 باشید.  نفر ٨   فقط توانید  می هم باز ، کنید اجاره اتاقی مهمانی برای اگر کنید.

 شوند. می شروع ژوئیە  اول از جدید قوانین ، نیابد افزایش دوباره عفونت  و برود  پیش خوب اوضاع اگر


