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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین 
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA
-الجدید آخذ في االزدیاد في المقاطعة - فیروس كورونا 

 اتبع القواعد بعنایة
   ینتشر بسھولة أكبر ویصیب األطفال أیًضا. البدیل البریطاني لفیروس كورونا موجود اآلن في مقاطعة كالمار.

 الباحثون العدید من الطفرات في العالم. یمكن للفیروسات أن تتغیر. التغییرات تسمى الطفرات. اكتشف 
 األول ھو الطفرة البریطانیة التي تنتشر بشكل أسھل وأسرع. یمكن أن یصیب أیًضا الشباب. لكنھا لیست أكثر خطورة من غیرھا.

 ربما یكون البالغون ھم من نشروا الفیروس ألطفالھم. منذ ذلك الحین ، أصیب األطفال ببعضھم البعض. 
 أو اتصل بالمركز الصحي الخاص بك. se.1177طلب االختبار على ا

تظھر علیھم اآلن ترید طبیبة مكافحة العدوى لیزا البي ساندلین اختبار األطفال الذین 
 األعراض. یتم اختبار األطفال بنفس طریقة اختبار البالغین. 

یجب على اآلباء واألطفال أیًضا توخي الحذر الشدید للحفاظ على مسافة والبقاء في المنزل  
 إذا ظھرت علیھم األعراض. 

إذا مرض األطفال في المدرسة ، فقد تغلق المدرسة. بعد ذلك سیكون األطفال في المنزل  
 ما یقوم خبراء مكافحة العدوى في اإلقلیم والمدرسة بتتبع العدوى لمعرفة مصدرھا. بین 

ھذا یعني أنھ ال ینبغي لھم الذھاب في أنشطة ترفیھیة أو مقابلة أطفال آخرین. وال ینبغي لھم  
 مقابلة آخرین خارج "فقاعتھم". 

 ھكذا تسیر األمور مع التطعیمات في المحافظة 
عاًما یتم تطعیمھا أوالً. سوف تتلقى   65تستمر التطعیمات في مقاطعة كالمار. أنت أكبر من 

 الة إلى الوطن (باللغة السویدیة) عندما یحین وقت حجز موعد. رس
 السابقة یمكنك قراءة كیفیة الحجز).  األخبار عن كورونا(في 

التطعیمات لیست بالسرعة اآلن. لم تتلق السوید جمیع الجرعات التي طلبناھا. باإلضافة إلى  
 ذلك ، تم إیقاف أحد اللقاحات مؤقتًا. 

ة. بمجرد أن نحصل على جرعات أكثر ونعلم أن جمیع اللقاحات  یتم التحقیق في أنھا آمن 
 آمنة ، تزداد سرعة اللقاحات مرة أخرى. 

عاًما. بدالً من  64و  18ال تقوم المنطقة بإرسال أي خطاب إلیك ممن تتراوح أعمارھم بین 
 ذلك ، تحصل على معلومات في اإلعالنات والحمالت. 

 أیًضا عندما یحین الوقت.  أخبار كوروناستخبرك 
 لذا ابق عینیك مفتوحتین!

 عطلة عید الفصح 
قریباً سیكون لجمیع أطفال المدارس إجازة عید الفصح! یأتي عید الفصح عادة مع الربیع  

 والدفء. 
إنھا فرصة جیدة لألطفال والكبار على حد سواء للتواجد في الھواء الطلق كثیًرا. فقط تذكر  

ینك وبین اآلخرین. وال تخرج إذا ظھرت علیك أعراض. وھذا  أن تحافظ على مسافة ب 
 ینطبق أیًضا على األطفال! 

یأخذ الكثیر منھم إجازة من العمل ویذھبون بعیدًا في عطلة عید الفصح. ھذا العام ، ترید  
 آلخرین بالعدوى.المناطق أن یبقى الناس في منازلھم. إذا كان علیك السفر ، فیجب أن تكون حریًصا جدًا على عدم إصابة ا

 عید فصح سعید لكل من یحتفل بعید الفصح! 

:فقاعتھابق في 
الفقاعة ھي مجموعة صغیرة من 
األشخاص الذین تقابلھم كل یوم. 
على سبیل المثال ، أولئك الذین 

 تعیش معھم وصدیق أو اثنین.

طفالك:إلیك كیفیة اختبار أ
أنت تحجز االختبارات بنفس الطریقة 

 لكبار.لالتي تحجز بھا 
 .تأمر اختبارا-
قرر أین ترید الحصول علیھ.-
یجب على الشخص الذي لیس مریضا  -

أو تظھر علیھ أعراض أن یخضع 
 للفحص.

انظر عن كثب إلى الصور التي تأتي  -
مع االختبار.

وأعده قم بإجراء االختبار في المنزل  -
إلى نفس المكان الذي التقطتھ فیھ.

عند االنتھاء من االختبار ، ستتلقى -
إجابة عبر الھاتف أو الرسائل القصیرة.

أو  se.1177اطلب االختبار على 
اتصل بالمركز الصحي الخاص بك.


