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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 ، 
لمقاطعة كالمار وجمیع  اإلداري   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA
ي المقاطعة مرة أخر

قواعد جد�دة عندما تزداد اإلصابة �ف
 .  اآلن �جب ع� الجميع المساعدة حىت ال تنت�ث العدوى أ���

ي المحافظة. ينت�ث �شكل أ�ع وأسهل.لهذا السبب لدينا قواعد أ���  
ي االزد�اد �ف

وس كورونا آخذ �ف ي لف�ي
�طايف البد�ل ال�ب

حىت الشباب مصابون اآلن. إنهم �مرضون قل�ً� ل�نهم ما زالوا   مايو.  16أب��ل إ�  1صالحة من �امة مرة أخرى. و�ي 
ون العدوى.  ي العدوى منخفضة.  ين�ث

 فقط عندما يتبع الجميع القواعد �مكننا أن نب�ت

ي المدارس االبتدائ�ة �جب أن تتغ�ي حىت ال تكون   المدارس الثان��ة�جب أن �كون لدى 
تعل�م منتظم وتعلم عن بعد. �ف

 دحمة. مز
ي الفم�جب عل�ك استخدام  

ي مكان ضيق. القاعدة الجد�دة �ي أنه �جب أن �كون لد�ك    وا�ت
إذا كان عل�ك أن تكون �ف

ا إذا كان عل�ك ركوب حافلة أو قطار.  د إال قل�ً� ، لذا ال �مكنك استخدامها بدً�  ل�ن حما�ة الفم ال �ساع حما�ة للفم دائم�
ي �مكن التخلص منها! .من الحفاظ ع� مسافة بينكما استخدم فقط واق�ات الفم المعتمدة الىت

ل واخضع للفحص.  إذا مرضت  ف ي الم�ف
�مكنك االتصال بالمركز الص�ي الخاص بك وطلب إجراء اختبار. أو اطلب  ، ابق �ف

1177.se.  ا ، �ج ا. إذا كنت م��ض� ل أ�ض� ف ي الم�ف
 ب أن �كون كل شخص آخر تع�ش معه �ف

ي مقاطعة كالمار. 21.7يتم تلقيح أ��� من واحد من كل خمسة أشخاص (
ف �ف عندما يتم تطع�م   ٪) من جميع البالغني

ف من الجميع أن �كونوا أقوى قل�ً�.  الجميع ، �صبح األمر أسهل.  ي ساندلني ا اليب ف القواعد   تطلب طبيبة مكافحة العدوى ل�ي
�ساعد واق�ات الفم قل�ً� فقط لذا ال �مكنك استخدام واق�ات الفم بدً� من الحفاظ  مايو.  16أب��ل إ�  1الجد�دة من 

 ع� مسافة بينكما. 

 �مكن لمرا�ز التطع�م الجد�دة التطع�م �شكل أ�ع
ي 

ي كالمار وواحد �ف
ي مقاطعة كالمار. واحد �ف

ف �ف ان للتحصني ف�ك. يوجد اآلن مركزان كب�ي عندما تكون هناك لقاحات ،  فاس�ت
ي السن المناسب. 

ف عل�ك تحد�د موعد وأن تكون �ف �ن. ول�ن ال يزال يتعني ف دورك ،   فمن األ�ع تلقيح ال�ث�ي عندما �حني
ي الوقت الحا�ي ، ال يزال ب�مكانك الحجز أنت فقط من استلمت  

ي المركز الص�ي أو مرا�ز التطع�م. �ف
�مكنك حجز موعد �ف

ي   الوطن من مقاطعة كالمار. رسالة إ�
ويف ا ع� الموقع اإلل��ت ا   se. 1177ُ�فضل أن تحجز لقاح� ، ول�ن �مكنك أ�ض�

ا ، �مكن ألي شخص آخر   60عندما يتم تطع�م كل شخص ي��د عمرە عن  االتصال بالمركز الص�ي الخاص بك.  عام�
ي اإل 

ا ع�  الحجز. ثم لم تصل أي رسالة. بدً� من ذلك ، تحصل ع� معلومات �ف عالنات والحمالت. تحصل أ�ض�
معلومات جد�دة عن كورونا. 

نت!   انضم إ� مق� اللغة ع�ب اإلن�ت
ي أ�ام الثالثاء ، تحتضن المكتبات و 

مق� لغة رقم�ة. إذن �مكنك ممارسة اللغة الس��د�ة أو تعل�مها لآلخ��ن!  األصدقاء الس��د  �ف
. �مكنك استخدام جهاز كمبيوتر أو زوم�جب عل�ك التسج�ل. ثم تحصل ع� رابط االجتماع الموجود ع�  إنه بدً� من االجتماعات المعتادة. 

 . ا إ� رمز االستجابة ال��عة للحصول ع� معلومات (الس��د�ة فقط).   هاتف محمول أو جهاز لو�ي وجه ال�ام�ي

ا بمفردك  -ساعد المتجر    �سوق دائم�
ي نفس الوقت. �جب أال �سمح المتاجر لعدد  

ا من العمالء بالتسوق �ف يتحقق مجلس   كب�ي جد�
ا المساعدة!   إدارة المقاطعة من أن المتاجر تتبع القواعد. ل�ن �جب ع� العمالء أ�ض�

ا ، ل�ن اطلب من صد�قك أو   بمفردك!   دائما�سوق  �مكنك بالطبع إحضار طفل أصغر سن�
ي الخارج! 

�كك االنتظار �ف  �ث


