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یھا ی نواح ھھم نیب یھمکار کی  ، یتیوال ھتیکم بُحران ەگرو  
و یتیوال یرھبر یشورا کلمر، ی تیوال ھ تیکم ذون  ،ھجمل  از تیوال  
ھستند تیوال رس در  ھ ک مقامات گرید . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.
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) مبتال میشود.۱۹وقتیکھ انسان بھ مرض (کووید   
برای بسیاری کسانیکھ بھ ویروس کرونا مبتال شدە اند درست آشکار نمیشود. مگر بسیاری از آنھا مریض میشوند و 

  کمک بھ تداوی دارند.

نمیشوند.ولی بعضی ھا اسنتند کھ کمی سرفھ )مبتال میشوند آنقدر خوب تشخیص ۱۹بسیار از کسانیکھ بھ ویروس (کووید 
 مینمایند و کمی ھم تب میداشتھ باشند. ولی بعضی ھا سخت مریض میشوند و کمک بھ تداوی دارند.

)بھ تماس شود.و آنھا اغلبأ توسیھ میکنند کھ ۱۱۷۷اگر انسان یک کمی مریض است میتواند بھ کلینیک صحی بھ نمبر (
خانھ بمانند.وقتی انسان دوبارە صحت مند میشود باید دو روز دیگر نیز در خانھ بماند و الی صحت یابی دوبارە باید در 

 بیرون نرود. 

اگر احتیاج بھ تداوی دارد مجبور نیست بھ کلینیک صحی و یا بھ شفاخانھ برود. طرز ھای مخصوصی دارد اگر انسان  
نکند. ) شدە باشد.و این خیلی مھم است تا بھدیگران سرایت۱۹دچار (کووید  

) بھ تماس شوند و توسط امبوالنس انتقال میشوند.کارمندان ۱۱۲کسانیکھ برای نفس کشیدن مشکل پیدا میکنند بھ نمبر (
 امبوالنس لباسھای محافظھ وی دارند. و تنھا مریض اجازە ای رفتن را دارد. 

یلی مھم است کھ برای یک دیگر )را قبول میکنند. و این خ۱۹شفاخانھ ھای کلمر و وسترویک است کھ مریضان (کووید 
 سرایت نکنیم فلھذا بخاطر عیادت از مریضان بھ شفاخانھ نروید

این کار بسیار دشوار است برای کارمندان صحی درسطح کشور.آنھا بسیار کار میکنند و احتیاج بھکمک ھمدتگر را 
ا اینکھ دسترسی آسانتر شود. و صحی زیاد شود تدارند تا بتوانند توانایی داشتھ باشند. اولتر از ھمھ باید تعداد کارمندان 

 کارمندان صحی بتوانند  رخصتی تابستانی داشتھ باشند. 

 قبأل در شفاخانھ ھای والیت و محل زیستی در بخش تجھیزات محافظھ وی مشکالتی وجود داشت.مگر حاال بھتر است.

ضان در شفاخانھ داریم،این معلومات از فعألن ما تجھیزات محافظھ وی برای کارمندان صحی و ھمچنان برای مری
طرف ریس خدمات منطقوی والیت کلمر گفتھ شد. ما در حال تالش استیم تا تجھیزات بیشتری را نیز بھ وجود بیاوریم تا 

   بتوانیم خدمتی نمایم حتی اگر افراد زیادی بعدأ مریض شوند.

فاخانھ یی والیتی ما میتواند رسیدە گی نماید.برای ھمھ در ناحییھ یی ما شاید برای بسیار ی ھا سرایت کند.مگر در ش
 کسانیکھ سرایت میشوند و بھ کمک صحی احتیاج دارند جا داریم.

) نام مریضی است کھ از ویروس کرونا سرایت میکند. ۱۹واقعیت ھا (کووید  


