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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 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
افزایش می یابد. والیت قوانین جدید ھنگامی کھ دوباره عفونت در   

 .اکنون ھمھ باید کمک کنند تا عفونت بیشتر شیوع پیدا نکند

بھ ھمین دلیل است  نوع انگلیسی ویروس کرونا در این والیت در حال افزایش است. سریعتر و راحتتر گسترش می یابد.
اکنون حتی جوانان نیز آلوده شده  .می است 16قوانین سختگیرانھ تری داریم. تطبیق آنھا از اول اپریل تا کھ ما دوباره 

فقط وقتی ھمھ از قوانین پیروی می کنند می   اند. آنھا فقط کمی مریض می شوند اما ھنوز عفونت را گسترش می دھند.
 .توانیم عفونت را پایین نگھ داریم

.دریس منظم داشتھ باشند و ھم آموزش اونالین . در مکاتب ابتدایی باید تغییر کند تا ازدھام نشودمکاتب متوسطھ باید ھم ت
اگر مجبور ھستید در جایی کھ تنگ است ، باید از ماسک دھان استفاده کنید. یک قانون جدید این است کھ اگر مجبور  

اما ماسک دھان فقط کمی کمک می کند بنابراین  ھستید سوار اتوبوس یا ریل شوید ، ھمیشھ باید از ماسک دھان کنید.
 !فقط از ماسک ھای دھان یکبار مصرف تایید شده استفاده کنید .شما نمی توانید بھ جای فاصلھ گرفتن از آن استفاده کنید

دھید.و یا در  می توانید با مرکز صحی خود تماس گرفتھ و آزمایش  .اگرمریض ھستید ، در خانھ بمانید و آزمایش کنید
1177.se .اگرمریض ھستید ، ھر کس دیگری کھ با او زندگی می کنید نیز باید در خانھ باشد. سفارش دھید 

وقتی ھمھ واکسین می شوند   .٪) ازکل بزرگساالن دروالیت کلمر واکسین می شوند21.7بیش از یک نفر ازھر پنج نفر ( 
قوانین  سندلین از ھمھ می خواھد کمی انرژی بیشتری داشتھ باشداکتر کنترول عفونت لیزا البھ  ، راحت ترمی شود.

می  16جدید ازاول اپریل الی  . 
 ماسک ھای دھان فقط کمی کمک می کنند بنابراین نمی توانید بھ جای فاصلھ گرفتن از ماسک ھای دھان 

 مراکز جدید واکسیناسیون می توانند واکسیناسیون سریع تری انجام دھند. 
واکسین   وقتی.  مرکز واکسیناسیون بزرگ دروالیت کلمر وجود دارد. یکی درکلمر و دیگری در وسترویکاکنون دو 

وجود دارد ، سریع واکسیناسیون بسیاری انجام می شود. اما شما ھنوز ھم باید یک قرار مالقات بگذارید و سن مناسبی  
وقتی نوبت شما رسید ، می توانید در مرکزصحی یا مراکز واکسیناسیون وقت خود را ریزرف کنید. در  .داشتھ باشید

  .بھ خانھ خود دریافت کرده اید ، ھنوز می توانید ریزرف کنید Kalmar Countyحال حاضر ، فقط شما کھ نامھ ای از 
 .خود نیز تماس بگیریدصحی کنید ، اما می توانید با مرکز  fزر se.1177ترجیحاً باید واکسیناسیون را دروب سایت 

رسد. در عیوض ، شما سال واکسین شوند ، بقیھ می توانند ریزرف کنند. پس ھیچ نامھ ای نمی  60وقتی ھمھ افراد باالی 
اطالعات کسب   Corona در مورد News در تبلیغات و کمپین ھا اطالعات کسب می کنید. شما ھمچنین می توانید در

 .کنید
 !آنالین بپیوندید Språk-café بھ

زبان دیجیتالی برگزارمی کنند. سپس می   یترایایی یک کاف  )Kompis Sverigeروزھای سھ شنبھ ، کتابخانھ ھا و(
شما باید ثبت نام کنید سپس پیوندی  توانید زبان سوئدی را با دیگران تمرین یا آموزش دھید! بھ جای جلسات معمول است.

کمرە را برای  .بھ جلسھ کھ در بزرگنمایی است دریافت می کنید. می توانید از طریق، موبایل یا کمپیوتراستفادە کنید
 قرار دھید (فقط بھ زبان سوئدی) QR اطالعات بھ سمت کد کسب

 ھمیشھ تنھا خرید کنید.  -بھ فروشگاه کمک کنید  
شورای اداری والیت   .فروشگاه ھا نباید اجازه دھند مشتری ھای زیادی ھمزمان خرید کنند

!کنندبررسی می کند کھ فروشگاه ھا از قوانین پیروی می کنند. اما مشتریان نیز باید کمک 
مطمئناً میتوانید یک کودک کوچکتر بیاورید ، اما از دوست یا   !ھمیشھ تنھاخرید کنید

 !شریک زندگی خود بخواھید کھ بیرون منتظر بماند
 


