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ARABISKA 

بلدیات جمیع بین تعاون كالمارھو مقاطعة في االزمات بشأن التعاون  
والصحة المواصالت عن كالمارالمسؤول مقاطعة مجلس ، المقاطعة   

األخرى السلطات وجمیع كالمار لمقاطعة اإلداري المجلس والرعایة،   
المقاطعة في . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 

كورونا خالل حتى الریاضة ممارسة المھم من  
ممارسة الریاضة في  سنة 70یمكن للریاضات الجماعیة أن تبدأ في التدریب واللعب مرة أخرى. یمكن ألي شخص فوق 

.ة الصحة العامةئولكن مع مواصلة اتباع نصائح ھی الھواء الطلق  
 مباریاتال لعبو بتدرال والشباب ألطفالل من المسموح كان. الریاضة ممارسة األعمار مختلف من الناس لجمیع المھم من

  كورونا أزمة طوال
 جماعیة ریاضات في یلعبون الذین للبالغین یُسمح لم. الناس من كثیر عدد تجمع بعدم وذلك مختلفة بطریقة لعبوا لكنھم

 .بالتنافس
 إذا فقط ولكن. یونیو 14 من اعتباًرا أخرى مرة بلتنافس الجماعیة الریاضات لجمیع بلسماح اآلن العامة  الصحة ھیئة قررت
 .العدوى تنتشر ال بحیث تنطبق التي القواعد اتبعت

 االتصال تجنب:ھي االقتراحات بعض. العدوى انتشار من الحد كیفیة حول مقترحات عدة الوطني  الریاضي االتحاد قدم
 . أعراض ھناك كان إذا المنزل في البقاء, الریاضة ممارسة خالل األمر یتوجب عندما إال االقتراب و المباشر

 .جمھور وجود وعدم
 من طلبوا ، لذلك. الجمھور وتواجد ، االزدحام عند ھو العدوى النتشار األكبر الخطر أن العامة الصحة ھیئة تقول

 .أخرى مرة الجماعي اللعب منع إلى بذلك القیام عدم یؤدي قد. القیود باتباع مشجعیھم إخبار والجمعیات المنظمات
 .بذلك األخرى للفرق  الیسمح بینما. األمر لزم  إذا النخبة لفرق بالسفر یسمح. الھواة وفرق النخبة فرق بین فرق ھناك
في  بسرعة المنزل إلى العودة من یتمنكنون بذلك. المنزل من  ساعتین او ساعة عن تزید ال لمسافة النخبة لفرق بالسفر یسمح
 بالمرض  االصابة حال

ً  السبعین فوق الذین إن  الریاضةأیضا یمارسوا ان یجب عاما
في. الریاضة وممارسة الخروج إلى یحتاجون) أكثر أو عاًما 70 یبلغ من كل( عاًما 70 عن  أعمارھم تزید الذین أولئك حتى

  الصحة ھیئة تعلیمات نتبع أن یجب ، ذلك من بدالً . األخرى البلدان من العدید في الحال ھو كما صحي حجر یوجد ال السوید
 .العامة
 البعض بعضكم عن تبتعدوا أن  علیكم ولكن. الطلق الھواء في كنتم إذا األصدقاء من قلیل عدد  أو صدیق مقابلة أیًضا یمكنك

 .بینكم المسافة على حافظتم إذا األصدقاء مع بنزھة القیام الممكن من. الناس من الكثیر فیھا یوجد ال أماكن في تكونوا وأن
وعندھا اقل المخاطر تكون عندھا والنصائح التوصیات اتبعنا إذا - العامة الصحة لھیئة العام المدیر ، كارلسون یوھان یقول

 .فوائد من  فیھا لما الریاضھ ممارسھ یرجح


