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 کرونا ۀترین خبرها دربار جدید

 یکبار هفتە دو هر اطالعات برگەهای
 است. شدە تهیه کالمار استان در بحران در همکاری از اطالعات برگه این

 استان های شهرداری همه   بین همکاری یک  کالمار استان در بحران همکاری

 هنگام در باشد. می استان در مقامات سایر  و کالمار استان های منطقه کالمار،

 می کمک یکدیگر به و گیریم می مشترک تصمیمات  باهم ما جامعه. در بحران
  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 
 

 
 
 

 است. شدن باز حال در تدریج بە  سوئد
 توصیە از پیروی  ولی کند. کم را کرونا ویروس بە مربوط قوانین از برخی است گرفتە تصمیم دولت ، ژوئیە اول از

 است. بسیارمهم دارد وجود حاضر حال در کە هایی

 تماشا را ورزشی مسابقات یا بپردازند رقابت به توانند می بیشتری افراد و بروند کنسرت به توانند می بیشتری افراد

 بنشینید. میز هر کنار  در توانند می بیشتری وافراد باشند باز بیشتری زمان مدت است ممکن ها رستوران کنند.

 خواهند اجازه نفر ۵٠  اکنون ولی  کنند شرکت خصوصی های مهمانی در داشتند اجازه نفر ۸ ، ژوئیه اول از قبل

ا  کنید. دیدار کنید می مالقات معمولا  که کسانی با فقط که است این کار بهترین هم هنوز داشت.  در  باید شما ، ترجیحا

 باشید. باز فضای

 می گسترش سرعت به و است ریمس بیشتر کرونا ویروس از دلتا جدید نوع کنند. تغییر سرعت به توانند می قوانین اما

 سختگیرانه قوانین است ممکن ، بیاید کالمار  شهرستان به دلتا نوع اگر دارد. وجود نیز درسوئد ویروس این  یابد.

 باشد. می سندلین لبه لیزا عفونت کنترل دکتر گفته   به بنا شود.این اجرا دیگری

 اگر است. مهم خیلی واکسن دو زدن داشت. خواهید خوبی تمصونی نیز دلتا نوع برابرویروس در ، بزنید واکسن اگر

 احساس اگر باید  همچنین  ما  و یابد گسترش راحتی همین به تواند نمی ویروس آنوقت ، شوند واکسینه بیشتری افراد

 زدە هم اکسنو  اگر حتی موارد این بمانیم. خانه در و بدهیم  وتست  کنیم حفظ را خود فاصله باید  هستیم بیمار که  کنیم

 شود. اعمال باید نیز باشیم

 کند. بیشترتغییر نیز آیندە در  فعلی قوانین که است ممکن برود پیش خوب چیز اگرهمه

 سال ٣٠ بالی افراد همه برای واکسناسیون
 رزرو را خود وقت قبل از باید شما دهد. می واکسیناسیون اجازه سال ٣٠ بالی افراد همه به ناحیه یا منطقه این اکنون

ا  کنید.  دریافت برای بگیرید. تماس بهداشت مرکز یا  Hälsocentralen تلفن با یا  se 1177. سایت وب در ترجیحا

  دهید. فشار را "8" دکمه  تلفن طریق از وقت رزرو برای   دهید. فشار را "0دکمه"  انگلیسی به اطالعات

 در آنچه مراقب کنید. مراجعه مستقیم توانید می و  ندارید قتو رزرو به نیاز  بهداشتی مراکز از بعضی به مرجعه برای

 باشید. شود می اعمال شما بهداشت مرکز

 است ممنوع صحرا و دشت ، جنگل در آتش کردن روشن
 همه به مربوط این است. ممنوع صحرا و دشت و  جنگل در کردن کباب و  کردن روشن  آتش حاضر حال در

 ت.اس کالمر شهرستان های شهرداری

 آن خاطر به توانید می ، بگذارید پا زیر را قانون اگر شود. می اعمال سوئد قوانین طبق آتش کردن روشن ممنوعیت

 یافت. شهرداری سایت وب در توان می را آتش بودن ممنوع به مربوط اطالعات شوید. مجازات

 

 

 

 ببرید. لذت خود دوستان با مطمئن مالقات و باز فضای در حضور از باشید! داشتە خوبی تابستان

 در نه. یا کنید کباب و آتش  که دارید اجازە آیا که ببینید توانید می اینجا در

 رنگ در و است ممنوع کردن آتش دارند رنگ زرد  رنگ  که های شهرداری

 است. مجاز سبز

 


