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 اوراق اطالعاتی ھردوھفتھ یکبار. 
  .این اطالعات ازطرف  ادارە عافات  والیت کلمرتھیھ شده است 

ھمکاری در عافات شھرکلمر،ھمکاری بین کلیھ شھرداری ھای  
والیت، ومنطقھ شھرکلمر ، شورای اداری شھری کلمرو سایر  

مقامات در والیت است. در بحران ھای جامعھ ، ما با ھم تصمیم می  
 گیریم و بھ یکدیگر کمک می کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 کرونا.خبر جدید در بارە ای 

CORONA
-ویروس جدید کرونا درمنطقھ در حال افزایش است 

 قوانین را با دقت دنبال کنید.
بھ راحتی گسترش می یابد و کودکان را نیز آلوده می کند.   نوع انگلیسی ویروس کرونا در حال حاضر دروالیت کلمر است.  

شود. محققان جھش ھای مختلفی را در جھان کشف کرده اند. یروس ھا می توانند تغییر کنند. بھ این تغییرات جھش گفتھ می    
سریعتراست. ھمچنین می تواند جوانان را آلوده کند. اما خطرناک تر از قبلیھا یک جھش انگلیس است کھ در حال شیوع آسانتر و 

 نیست.
احتماالً این بزرگساالن ھستند کھ ویروس را بھ فرزندان خود منتقل کرده اند. از آن 

 زمان ، کودکان یکدیگر را آلوده کرده اند.
کودکانی کھ عالئم آن را کتر کنترل عفونت ، لیزا البھ سندلین می خواھد ااکنون د

 .دارند آزمایش شوند. کودکان نیز مانند بزرگساالن آزمایش می شوند
سفارش دھید یا با مرکزکلینک صحی خود   se.1177آزمایش را از طریق شماره 

 .تماس بگیرید
والدین و کودکان ھمچنین باید مراقب باشند کھ فاصلھ خود را حفظ کنند و در  

خانھ بمانند.صورت بروز عالئم در   
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  
 .عفونت را ازریابی می کنند تا ببینند از کجا ناشی می شود

فعالیت ھای اوقات فراغت بپردازند و یا با این بدان معنی است کھ آنھا نباید بھ 
کودکان دیگر مالقات کنند. ھمچنین آنھا نباید خارج از "حباب" خود با دیگران 

. دیدار کنند
 ازاین روش واکسیناسیون درمنطقھ است. 

سال سن دارید ابتدا    65واکسیناسیون در منطقھ کالمار ادامھ دارد. شما کھ بیش از 
زمان ریزرف وقت مالقات است نامھ ای بھ خانھ (بھ   واکسین می شوید. وقتی

 .سویدی) دریافت خواھید کرد
 ) .(در اخبار قبلی درباره کرونا می توانید نحوه رزیرف را مطالعھ کنید 

واکسیناسیون اکنون بھ این سرعت نیست. سویدن ھمھ دوزھای سفارش داده شده ما  
ین ھا بھ طور موقت متوقف  را دریافت نکرده است. عالوه براین ، یکی از واکس

 .شده است
درحال بررسی است کھ بی خطر است. بھ محض اینکھ دوزھای بیشتری دریافت  
 .کردیم و دانستیم کھ ھمھ واکسن ھا بی خطر ھستند ، دوباره سریعتر انجام می شود

سالھ ھستید ارسال نمی کند.  64 -   18شھرداری ھیچ نامھ ای برای شما کھ 
  .لیغات و کمپین ھا اطالعات کسب می کنیددرعوض ، شما در تب 

 .اخبار مربوط بھ کرونا نیز بھ شما می گوید کھ وقت آن فرا رسیده است 
 !بنابراین چشمان خود را باز نگھ دارید

 رخصتی پوسک 
بھ زودی ھمھ کودکان مکاتب رخصتی پوسک را دارند! پوسک معموالً با بھار و 

 .گرما ھمراه است
برای کودکان و بزرگساالن است کھ زیاد درفضای آزاد باشند. این فرصت خوبی 

فقط یادتان باشد کھ از دیگران فاصلھ بگیرید. و اگرعالئمی دارید بیرون نروید. این  
 !درمورد کودکان نیز صدق می کند

خواھند مردم  بسیاری ازآنھا از کار خود مرخصی می گیرند و در رخصتی پوسک دورمیروند. امسال ، سطح رھبری والیت می
 .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

:بمانیدخود در حریم 

حریم گروه کوچکی از افراد است 
 کھ ھر روز با آنھا مالقات می کنید.

بھ عنوان مثال ، کسانی کھ با آنھا 
 زندگی می کنید و یک یا دو دوست.

در اینجا نحوه آزمایش فرزندان 
:خود آورده شده است

شما تست ھا را بھ ھمان روش 
.ف می کنیدربزرگساالن ریز

 تست را ریزرف کنید.
تصمیم بگیرید کھ از کجا می 
 .خواھید آن را تحویل بگیرید

فردی کھ مریض نیست یا عالئمی 
 دارد باید دراین آزمایش شرکت کند.

بھ تصاویری کھ ھمراه با  از نزدیک
 آزمون ھستند نگاه کنید.

تست را در خانھ انجام دھید و آن را 
 مکانی کھ تحویل گرفتھ ایدبھ ھمان 

ید.گذارب دوبارە  
ھنگامی کھ آزمایش بھ پایان رسید ، 
پاسخ تلفنی یا پیامی دریافت خواھید 

 کرد.
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1177.se  سفارش دھید یا با
لینک صحی خود تماس مرکزک
 .بگیرید


