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FARSI 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 گیریم می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

 کالمار! استان در عفونت گسترش بیشترین اکنون ھم ھشدار!
 بھ  کشور. ھای قسمت دیگر از سریعتر است. گسترش حال در سرعت بھ حاضر حال  در کالمر شھرستان در عفونت

ھای محدودیت ھم  ما و است جدی و قاطع بسیار  عفونت کنترل پزشک سندلین البھ لیزا مورد این در دلیل ھمین
 داریم. ھا استان سایر بھ  نسبت تری سختگیرانھ

 ندارند سالن  داخل در تمرین اجازە بزرگساالن ●
 بدھند مسابقھ نباید کارورزش جوانان ●
   ویا شوند جمع تماشاچی عنوان بھ آنجا در مردم  کھ محلی آن در بدھید ترتیب  شام  یا و  جشن  کھ ندارید  اجازە شما ●

  بگیرند. جشن را خاصی  مراسم

 !دارد اعتبار  مھ ماە ۱٦ تا قوانین این

 .شود باز  جا ھمھ  و بازگردد عادی حالت  بھ  جامعھ دوبارە تا  – بزنید  واکسن
ً  مردم ھمھ وقتی کالمار استان در گردد. بر عادی حالت بھ  دوباره تواند می جامعھ وقت آن باشند، شده واکسینھ  تقریبا

 برای و است زمانی چھ شما نوبت کھ باشید این پیگیر  شود. می انجام سن بھ توجھ  با مردم واکسیناسیون برنامھ
می ھالنگرن لنا اجتماعی امور وزیر کنیم! می  کمک دیگریک  ھمدیگر بھ  ما کھ است  وقت آن  کنید. عجلھ واکسیناسیون

شویم.  بھتر باید اما است خوب اند. کرده دریافت واکسن دوز یک حداقل سوئد در بزرگساالن از درصد ۳۰ کھ گوید
 ناکنو کالمر استان در  برگردد. اولیھ عادی حالت بھ سریعتر  تواند می جامعھ ، شود انجام سریعتر واکسیناسیون ھرچھ
توانید می اکنون ھم از اما شد نخواھد فرستادە نامھای شما  برای  است. سالھ ٥۹ تا ٥۰  افراد برای واکسیناسیون  زمان
بگیرید.  وقت واکسیناسیون برای
 مراکز این شوید.  واکسینھ واکسیناسیون اصلی مرکز سھ از یکی در یا خود بھداشت  درمرکز توانید می  شما
انگلیسی اگر. بگیرید وقت اول  ھمیشھ باید رفتن از قبل  اما اند. شده واقع Västervik و nOskarsham ، Kalmarدر
آنھا از و گرفتھ تماس منطقھ با توانید می ، صورت این غیر در کنید. رزرو وقت  se1177. در دانید می سوئدی کمی یا

 است. -84000048 -0  منطقھ الاتص کز مر شمارە   کنند. متصل خود بھداشت مرکز بھ را شما کھ بخواھید
این خطر وجود دارد کھ جھش ھای جدیدی اتفاق بیفتد اگر ما زودتر موفق بھ جلوگیری از عفونت نشویم. اگر افراد کافی 
 !واکسینھ نشوند ، خطر شیوع جدید نیز وجود دارد. بھ ھمین دلیل بسیار مھم است کھ ھر چھ زودتر ھمھ واکسن بزنند

 .کنید پخش را واکسیناسیون  بھ   بوط مر  اتاطالع کھ  کنید  کمک 
 از اند آمده دنیا بھ دیگر کشورھای در کھ سوئد مردم از بسیاری کھ بیند می خود آمار در سوئد عمومی بھداشت  مقامات

 بھ بنابراین کنند. نمی پیدا  را مربوطھ اطالعات آنھا کھ  ھستند نگران عمومی بھداشت مقام اند. مانده عقب واکسیناسیون
 کنید.  کمک آن انجام نحوه و واکسیناسیون زمان مورد در اطالعات نتشارا

  است. موجود سوئدی زبان از غیر بھ دیگر زبانھای بھ ھای فیلم  عمومی بھداشت  مقامات سایت وب در
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