ﺷﻤﺎرە ۳۲

ﻣﺎرش ۲۰۲۱
DARI

ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

CORONA

وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ درﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ -
ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دروﻻﯾﺖ ﮐﻠﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺮوس ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﮭﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﮭﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺟﮭﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺟﮭﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮاﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻗﺒﻠﯿﮭﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ:
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ وﯾﺮوس را ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .از آن
زﻣﺎن  ،ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را آﻟﻮده ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺮﯾﻢ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد اﺳﺖ
را
آن
ﻋﻼﺋﻢ
ﮐﮫ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪ
ﻣﯽ
ﺳﻨﺪﻟﯿﻦ
اﮐﻨﻮن داﮐﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ  ،ﻟﯿﺰا ﻻﺑﮫ
ﮐﮫ ھﺮ روز ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻣﺎﻧﻨﺪ
.دارﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ را از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره .se 1177ﺳﻔﺎرش دھﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﮐﻠﯿﻨﮏ ﺻﺤﯽ ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو دوﺳﺖ.
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ اطﻔﺎل ھﺎی ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺘﺐ رﺧﺼﺖ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﻣﮑﺘﺐ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮه آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻋﻔﻮﻧﺖ را ازرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎ
ﯾﺎ
و
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻓﺮاﻏﺖ
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اوﻗﺎت
ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ ھﺎ را ﺑﮫ ھﻤﺎن روش
دﯾﮕﺮان
ﺑﺎ
ﺧﻮد
"ﺣﺒﺎب"
ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن رﯾﺰرف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺴﺖ را رﯾﺰرف ﮐﻨﯿﺪ.
ازاﯾﻦ روش واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن درﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﺎﻟﻤﺎر اداﻣﮫ دارد .ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  65ﺳﺎل ﺳﻦ دارﯾﺪ اﺑﺘﺪا
.ﺧﻮاھﯿﺪ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
واﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ زﻣﺎن رﯾﺰرف وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ )ﺑﮫ
ﺳﻮﯾﺪی( درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ
(
.
ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
را
رزﯾﺮف
ﻧﺤﻮه
ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﯽ
)در اﺧﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ درﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ
دارد ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮﯾﺪن ھﻤﮫ دوزھﺎی ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﻣﺎ
از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ  ،ﯾﮑﯽ از واﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ
آزﻣﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴﺖ را در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و آن را
درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ دوزھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ
ﮐﺮدﯾﻢ و داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ واﮐﺴﻦ ھﺎ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ  ،دوﺑﺎره ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﺑﺎرە ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺷﮭﺮداری ھﯿﭻ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ  64 - 18ﺳﺎﻟﮫ ھﺴﺘﯿﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
درﻋﻮض  ،ﺷﻤﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،
.
اﺳﺖ
رﺳﯿﺪه
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ وﻗﺖ آن ﻓﺮا
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ!
ﮐﺮد.
رﺧﺼﺘﯽ ﭘﻮﺳﮏ
آزﻣﺎﯾﺶ را از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره
ﺑﮫ زودی ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ رﺧﺼﺘﯽ ﭘﻮﺳﮏ را دارﻧﺪ! ﭘﻮﺳﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﮭﺎر و
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ﮔﺮﻣﺎ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰﮐﻠﯿﻨﮏ ﺻﺤﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﺎد درﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .و اﮔﺮﻋﻼﺋﻤﯽ دارﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ
درﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﺴﯿﺎری ازآﻧﮭﺎ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در رﺧﺼﺘﯽ ﭘﻮﺳﮏ دورﻣﯿﺮوﻧﺪ .اﻣﺴﺎل  ،ﺳﻄﺢ رھﺒﺮی وﻻﯾﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮدم
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان آﻟﻮده ﻧﺸﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن آﻟﻮده ﻧﺸﻮﯾﺪ.
رﺧﺼﺘﯽ ﭘﻮﺳﮏ را ﺑﺮھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﺳﮏ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ!

اوراق اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھردوھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر.
اﯾن اطﻼﻋﺎت ازطرف ادارە ﻋﺎﻓﺎت وﻻﯾت ﮐﻠﻣرﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ھﻣﮑﺎری در ﻋﺎﻓﺎت ﺷﮭرﮐﻠﻣر،ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ھﺎی
وﻻﯾت ،وﻣﻧطﻘﮫ ﺷﮭرﮐﻠﻣر  ،ﺷورای اداری ﺷﮭری ﮐﻠﻣرو ﺳﺎﯾر
ﻣﻘﺎﻣﺎت در وﻻﯾت اﺳت .در ﺑﺣران ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾم و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

