
 
 

۳٤شمارە   

می ۲۰۲۱  
DARI

 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
! سمت کلمرگسترش بیشترین سرایت درحال حاضردر !ھشدار

در حال حاضر، عفونت در سمت کلمربسیارسریع درحال گسترش است. سریعتر از بقیھ کشور. بھ ھمین دلیل داکتر 
سایر کشورھا  ضدعفونت لیزا البھ سندلین در این مورد بسیار جدی است و ما محدودیت ھای سختگیرانھ تری نسبت بھ 

 داشتھ ایم. 
 بزرگساالن مجاز بھ آموزش در محیط داخلی نیستند.   •
 جوانانی کھ ورزش می کنند نباید مسابقھ دھند.  •
ممکن است مھمانی ھا یا شام ھایی را کھ مردم برای حضور در تماشاگران یا جشن ھای رخصتی جمع می شوند ،   •

 .ترتیب ندھید
 راست.می) قابل اعتبا  ۱٦از تاریخ (

 بنابراین جامعھ می تواند دوباره باز شود.  -خود را واکسین کنید  
وقتی تقریباً ھمھ واکسین شده باشند ، جامعھ می تواند دوباره باز شود. دروالیت کلمرافراد با توجھ بھ سن واکسین می 

وزیر امور   کمک می کنیم.شوند. بفھمید نوبت شماکی است و برای واکسیناسیون عجلھ کنید. سپس ما بھ یکدیگر  
درصد از بزرگساالن در سوید حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند. خوب   30اجتماعی لنا ھالنگرن می گوید کھ 

 ھرچھ واکسیناسیون سریعتر انجام شود ، جامعھ می تواند سریعتر باز شود. .است اما باید بھترشویم
الھ است. نامھ ای دریافت نخواھید کرد اما اکنون می توانید برای س 59تا  50دروالیت کلمر اکنون زمان ھر کس کھ 

شما در مرکز صحی خود یا در یکی ازسھ مرکز اصلی واکسیناسیون واکسین می   .واکسیناسیون قرار مالقات بگذارید
ید  واقع شده اند. اما ھمیشھ با Västervik وویسترویک اوسکارش حامOskarshamn،   کلمرKalmar شوید. آنھا در

ریزرف کنید. در غیر این  ۱۱۷۷اگر انگلیسی یا کمی سویدی می دانید در قبل از رسیدن وقت خود را تعیین کنید.
صورت ، می توانید با مرکزتماس گرفتھ و از آنھا بخواھید کھ شما را بھ مرکزصحی خود متصل کنند. شماره ارتباط  

 .)است۰٤۸۰،۸٤۰۰۰مرکزی(

جدیدی اتفاق بیفتد اگرما زودتر قادر بھ جلوگیری ازعفونت نشویم. اگرافراد کافی  این خطر وجود دارد کھ جھت ھای 
 !بھ ھمین دلیل مھم است کھ ھمھ زودتر واکسین شوند واکسین نشوند ، خطر شیوع جدید نیز وجود دارد.

 بھ انتشار اطالعات مربوط بھ واکسیناسیون کمک کنید.
بیند کھ بسیاری از مردم سوید کھ در کشورھای دیگر بھ دنیا آمده اند از آژانس صحت عامھ سوید درآمار خود می 

مقام صحت عامھ نگران است کھ آنھا اطالعاتی پیدا نکنند. بنابراین بھ انتشار اطالعات در  .واکسیناسیون عقب مانده اند
 .مورد زمان واکسیناسیون و نحوه انجام آن کمک کنید

 .مھایی بھ زبانھای دیگر بھ غیر از سویدی استوب سایت آژانس صحت عامھ شامل فیل


