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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 ریمگی می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

 استان در عفونت دوبارهٴ   گسترش بخاطر جدید مقرارت
 .اکنون باید ھمھ کمک کنند کھ جلوی گسترش بیشتر عفونت را بگیرند

 .جھش انگلیسی ویروس اکنون در استان بیشتر شده است.این نوع ویروس راحتتر و سریع تر گسترش پیدا می کند

این   .بھ ھمین دلیل مقرارت سخت تری  دوبارە برقرار شدە است. این مقرارت ا ز تاریخ ۱ آوریل تا ٦ ماە مھ اعتبار پیدا می کند
نوع ویروس حتی جوانان را  نیز  مبتال می کند. ھر چند آنھا خیلی سبک مریض می شوند  ولی با این وجود عفونت را  پخش می

 .فقط در صورتی کھ ھمھ  مقرارت را رعایت کنند می توانیم عفونت را پایین نگھ داریم کنند.

تغییراتی  باید ھم راھنمایی و ابتدایی مدارس در دھند. اراـٴھ حضوری بطور ھم و  دور راە از ھم را تدریس ھم باید ھا دبیرستان
 نباشد.  ازدحام زیاد کھ شود انجام
  مجبور اگر کھ است این جدید قانون یک کنید. استفاده دھان  ماسک از باید ، باشید دارد کمی فضای کھ محلی در ھستید مجبور اگر

 باشید. داشتھ دھان ماسک باید ھمیشھ کنید، استفادە قطار یا اتوبوس از کھ  ھستید
  گرفتن فاصلھ جایگزین را این نباید شما دلیل ھمین بھ میکند کمک ویروس پخش از جلوگیری  در کمی مقدار دھان ماسک ولی

 کنید. استفادە ھستند استاندار کھ  مصرف بار یک دھان ھای ماسک از کنید. اجتماعی
رزرو آزمایش و بگیرید تماس خود بھداشت مرکز با توانید می شما دھید. انجام آزمایش و بمانید  خانھ در باید شدید مریض شما اگر
 خانھ در کنند می زندگی شما اب  کھ ھم دیگری  افراد ھمھ  باید ھستید مریض شما آگر کنید. رزرو  se.1177 سایت در یا و کنید

   بمانند.
زمانی کھ ھمھ واکسینھ می   .بیش از یک نفر از ھر پنج نفر  (۲۱٫۷ درصد) از کل  بزرگساالن دراستان کالمار واکسینھ شدەاند

دکتر کنترل عفونت لیزا البھ سندلین از  ھمھ خواھش میکند کھ بھ استقامت  ادامھ دھند  وکمی دیگر  شوند جریان آسان تر می شود.
ماسک دھان مقدار کمی در جلوگیری  از پخش ویروس کمک میکند بھ ھمین دلیل شما نباید این را جایگزین فاصلھ   تحمل کنند.

 گرفتن اجتماعی کنید. 

 مراکز  جدید  واکسیناسیون می  توانند   با سرعت  بیشتری  کار کنند 
  واکسن وقتی وسترویک. در دیگری و کالمار در یکی دارد.  وجود کالمر استان در بزرگ واکسیناسیون مرکز دو اکنون

  برای شما سنی گروه  نوبت و بگیرید وقت قبل از باید شما اما شوند. می واکسینھ سریع زیادی افراد باشد، موجود
 بگیرید. وقت  واکسیناسیون مراکز یا  بھداشت مرکز در توانید می ، رسید شما نوبت وقتی باشد. رسیده ھم واکسیناسیون

  کنید. رزرو وقت توانید  می  ، اید کرده دریافت درخانھ کالمار منطقھ از ای نامھ کھ شما فقط ھنوز ، حاضر حال در
 ً   تماس  نیز خود بھداشت مرکز با  توانید  می اما ، کنید  رزرو se.1177 سایت وب در را واکسیناسیون باید شما ترجیحا
 نامھ ھیچ آنزمان کنند. رزرو وقت  توانند می ھم مردم بقیھ آنوقت ، شدند واکسینھ سال 06 باالی دافرا ھمھ وقتی بگیرید.

  ھمچنین شما کنید. می  کسب  ھا کمپین  و تبلیغات طریق از را اطالعات شما ، عوض در آید. نمی شما برای ای
 کنید.  کسب  کرونا بارەٴ  در جدید خبر  طریق از را  اطالعات

 بە فروشگاە ھا کمک کنید. ھمیشھ تنھا خرید کنید 
 بھ فروشگاە ھا کمک کنید. ھمیشھ تنھا خرید کنید 

استانداری فروشگاە ھا را بھ  طور   مرتب کنترل می کند 
کھ مقرارت  را رعایت کنند. ولی مشتری ھا ھم باید بھ 

 .این مسئلھ کمک  کنند
 .تنھا خرید کنید ھمیشھ 

 خود ھمراە نیز کوچکتر کودک یک توانید می شما البتھ
بخواھید خود زندگی شریک  یا دوست از اما ، بیاورید
 بماند!  منتظر بیرون

 بپیوندید! آنالین café-Språk بھ
  و ھا کتابخانھ شنبھ سھ روزھای در

 ) Sverige Kompis سوئد»( «دوست
 بر  زبان) (کافھ مجازی ھمایی گرد یک

  توانید می شما آنوقت کنند. می گزار
  بھ یا و بگیرید یاد را سوئدی زبان

 جلسات  جایگزین این بدھید. یاد دیگران
 می شد می برگزار قبال کھ حضوری

  شما سپس کنید. نام  ثبت  باید شما باشد.
   zoom برنامھ کھ مالقات لینک یک

  توانید می کنید. می دریافت را است
  تاپ  لپ یا موبایل ،  کامپیوتر ازطریق

   کنید. استفاده
 

کسب برای را دوربین
 کد  سمت بھ اطالعات

QR   فقط ( دھید قرار  
 سوئدی)  زبان بھ


