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ARABISKA 

 صحیفة المعلومات كل أسبوعین 
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار مقاطعة التعاون في االزمات في 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA
 تحذیر! أكبر انتشار في مقاطعة كالمار اآلن!

في الوقت الحالي ، تنتشر العدوى بسرعة كبیرة في مقاطعة كالمار. أسرع من باقي أنحاء البالد. لذلك ، فإن طبیبة مكافحة 
 .المقاطعات األخرىالعدوى لیزا البي ساندیلین جادة جدًا بشأن الوضع ولدینا قیود أكثر صرامة من 

ال یسمح للبالغین بالتدریب في الداخل •
 ال ینبغي أن یتنافس الشباب الذین یمارسون الریاضة  •
 ال یجوز لك تنظیم الحفالت أو العشاء حیث یتجمع الناس لیكونوا بین الجمھور أو لالحتفال بالعطالت. •

 مایو!  16إنھ صالح حتى 

 إعادة االنفتاححتى یتمكن المجتمع من  -لقح نفسك 
عندما یتم تطعیم الجمیع تقریبًا ، یمكن للمجتمع إعادة االنفتاح. في مقاطعة كالمار ، یتم تطعیم الناس حسب العمر. اكتشف  

صرحت وزیرة الشؤون االجتماعیة  الوقت الذي یحین فیھ دورك وأسرع للحصول على التطعیم. ثم نساعد بعضنا البعض!
من جمیع البالغین في السوید تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح. انھ جید! لكن یجب أن ٪ 30لینا ھالینجرین أن 

 كلما تم تطعیم الجمیع بشكل أسرع ، یمكن للمجتمع أن ینفتح بشكل أسرع. نتحسن.
طابًا ولكن  عاًما. لن تتلقى خ 59و  50في مقاطعة كالمار ، حان الوقت اآلن لجمیع األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 

تحصل على التطعیم في مركزك الصحي أو في أحد مراكز التطعیم الرئیسیة الثالثة. تقع   یمكنك حجز موعد للتطعیم اآلن.
إذا كنت   se.1177احجز على  في كالمار وأوسكارشامن وفاسترفیك. ولكن یجب علیك دائًما تحدید موعد قبل وصولك.

الً. بخالف ذلك ، یمكنك االتصال بالمنطقة واطلب منھم توصیلك بالمركز الصحي تعرف اللغة اإلنجلیزیة أو السویدیة قلی
 000 84-0480. الخاص بكا. لمنطقة لدیھا الرقم

ھناك خطر حدوث طفرات جدیدة إذا لم نوقف العدوى بأسرع ما یمكن. ھناك أیًضا مخاطر حدوث نشوب جدیدة إذا لم یتم 
 المھم أن یتم تطعیم الجمیع في أسرع وقت ممكن! لھذا من  .تطعیم عدد كاٍف من األشخاص

 ساعد على نشر المعلومات حول التطعیم
 ترى وكالة الصحة العامة السویدیة في إحصاءاتھا أن الكثیرین في السوید ممن ولدوا في بلدان أخرى یتخلفون عن التطعیم.

 لمعلومات حول موعد التطعیم وكیفیة القیام بذلك.ھیئة الصحة العامة قلقة من أنھم لن یجدوا معلومات. لذا ساعد في نشر ا
 یحتوي موقع وكالة الصحة العامة على أفالم بعدة لغات غیر السویدیة.




