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 کرونا ۀترین خبرھا دربار جدید

 یکبار  ھفتھ دو ھر اطالعات  برگھھای
  است. شدە تھیھ کالمار استان در بحران در   ھمکاری از اطالعات برگھ این

 استان ھای شھرداری ھمھٴ  بین  ھمکاری یک   کالمار استان در  بحران ھمکاری
  ھنگام در  باشد. می استان در  مقامات سایر  و کالمار استان ھای منطقھ کالمار،
  می کمک  یکدیگر بھ و گیریم می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

 ھا العمل دستور - است استان در گسترش حال در کرونا جدید ویروس
 کنید  اجرا دقیق را
آلودە نیز را کودکان  و کند می  پیدا گسترش آسانی بھ ویروس  این  دارد. وجود کالمار استان در  کرونا انگلیسی ویروس  نوع االن
 کند.  می
  کشف جھان در را مختلفی ھای جھش محققان شود. می گفتھ جھش تغییرات این بھ کند. تغییر تواند می  ویروس زمان طول در

 اند. کرده
  اما کند آلوده را جوانان تواند می ویروس این ھمچنین دارد. یسریعتر  و آسانتر شیوع   کھ است شده یافتھ بریتانیا در جھش یک

 . نیست  ویروس این ھای جھش سایر از تر خطرناک 
 اند.  کرده آلوده را یکدیگر کودکان سپس و اند کرده منتقل خود فرزندان بھ را  ویروس احتماال کھ ھستند بزرگساالن این

  مانند ھم نیز کودکان  شوند. آزمایش دارند را ویروس عالئم کھ کودکانی خواھد می سندلین البھ لیزا ، عفونت کنترل دکتر  اکنون
 شوند.  می آزمایش بزرگساالن

 .بگیرید تلفنی تماس خودتان بھداشت  مرکز با یا و کنید رزرو ۱۱۷۷ از را ایشآزم توانید می شما
 بمانند. خانھ در عالئم بروز صورت در و کنند حفظ دیگران با را خود  فاصلھ  کھ باشند بسیارمراقب باید نیز کودکان و والدین

  آنوقت  شود. تعطیل مدرسھ است ممکن ، شوند بیمار مدرسھ یک کودکان اگر
مدرسھ، و منطقھ عفونت کنترل کارشناسان ھمزمان و بمانند خانھ در باید  کودکان
 شود.  می ناشی کجا  از سرایت  ببرند پی تا کنند  ردیابی را عفونت

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

 است.   استان  در  واکسیناسیون  روش این
اول دارید  سن سال 65 از بیش کھ شما دارد.  ادامھ کالمار دراستان واکسیناسیون

بھ (   نامھای  شما باشد واکسیناسیون برای  وقت کھ زمانی  شوید. می واکسینھ
 کرد.  خواھید  دریافت )سوئدی زبان

 دوزھای ھمھ سوئد رود. نمی پیش سریع گدشتھ مانند اکنون واکسیناسیون
یکی ، ضمن در  است. نکرده دریافت کردەایم رزرو ما کھ ار شده داده  سفارش

است.  شده متوقف  موقت طور  بھ ھا واکسن از
است. خطر بی و اطمینان قابل واکسن این ببیند  کھ ھستند بررسی درحال افراد

 ھا واکسن  ھمھ کھ شویم متوجھ و کنیم دریافت بیشتری دوزھای اینکھ محض بھ
شود.  می انجام سرعت با ناسیوینواکسی  دوباره ، ھستند خطر بی

کند. نمی ارسال  ھستید سالھ ٦٤ تا ۱۸ سن بین کھ شما  برای ای نامھ ھیچ منطقھ
 کنید. می کسب اطالعات ھا کمپین و تبلیغات طریق  از شما ، عوض در

وقت زمانی چھ  کھ شد  خواھد دادە اطالع ھمچنین جدید کرونا بھ مربوط دراخبار
 بود.  خواھد واکسیناسیون

 .پس گوش بھ زنگ باشید
 تعطیالت  عید پاک 

بھ زودی   تعطیالت عید پاک است  و کودکان تعطیل خواھند بود.! عید  پاک 
 معموالً  با بھار و گرما ھمراه است. 

 باز فضای  در بیشتر  کھ است بزرگساالن و کودکان برای خوبی  فرصت این
 دارید عالئمی اگر و کنید حفظ دیگران با را تان فاصلھ کھ باشد یادتان فقط باشند.
 کند!  می صدق نیز کودکان مورد در این نروید. بیرون

  بھ پاک  عید تعطیالت در و گیرند می مرخصی خود کار از  افراد از بسیاری
ً   کھ خواھند می مردم   از ھا استان مناطق  ، امسال . روند می مسافرت    در  ترجیحا

نشوید.  آلوده خودتان یا و نکنید راآلوده  دیگران کھ  باشید مراقب بسیار  باید ، ھستید مسافرت  بھ مجبور اگر بمانند. خانھ
 ! میگوییم تبریک گیرند می جشن را  پاک  عید کھ کسانی ھمھ بر  را  پاک عید

:نیدبما خود حباب در
 کھ ھستند اشخاص  از کوچکی گروه حباب

 عنوان بھ کنید. می مالقات آنھا با روز ھر
 کنید می زندگی آنھا با شما کھ کسانی ، مثال

 دوستانتان. از تا دو یا یک و
 

کنید: می تست را ودکانک شکلی این
 برای کھ روشی ھمان بھ را ھا تست شما

دھید. می انجام شود می انجام بزرگساالن
 دھید. سفارش تست یک

 را آن خواھید می کجا کھ بگیرید تصمیم
 بگیرید. تحویل

شخصی کھ بیمار و یا عالئم بیماری را 
 .ندارد  باید  تست را تحویل بگیرد

 ھا آزمایش ھمراە بھ کھ ھای تصویر بھ
کنید. نگاە دقت با آید می

 سپس و دھید انجام منزل در را آزمایش
 اید گرفتھ کھ محلی ازھمان را آن

 برگردانید.
 از شما شد آمادە تست جواب کھ زمانی 

 خواھید جواب اس اس.ام یا و تلفن طریق
گرفت.

شما می توانید آزمایش را از ۱۱۷۷ 
رزرو کنید و یا با مرکز بھداشت خودتان 

 .تماس تلفنی بگیرید


