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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  
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 إذا كنت بصحة جیدة وتتبع القواعد -یمكك ان تسافر قریبا 
ك ان تسافر في السوید. لكن الخطر لم ینتھ بعد. علیك أن تتبع القواعد وأن تكون بصحة جیدةنیونیو ، یمك 13من   

یونیو ،  13بالنسبة للسوید اآلن. من فعل الشيء الصحیح خالل وباء كورونا. لذلك ، فإن الوضع أفضل قلیالً ب الناس قام لقد
یمكنك السفر في جمیع أنحاء البالد. لكن الوباء لم ینتھ ، وال یزال ھناك خطر من انتشار العدوى. لذلك ، یجب على الجمیع 

 تحمل نفس المسؤولیة كما كان من قبل. 

لدیك أعراض لعدوى كورونا ، فیجب أال  اع النصائح. إذا كانتتبیتحمل النساء والرجال في المجتمع مسؤولیتھم الخاصة ال
 تسافر. حتى لو كان لدیك أعراض طفیفة فقط.

والقطارات والحافالت والمطاعم یجب أن یتبعوا قواعد صارمة. لذلك ، قررت  مناطق التخییمولكن حتى المسؤولین عن 
 طعة بمساعدة البلدیات.بالقواعد. یقوم مجلس إدارة المقا ھمالحكومة أنھ یجوز للبلدیات التحقق من التزام

نتعلم المزید والمزید عن الفیروس ، ونغیر القواعد كلما اكتسبنا المزید من المعرفة. نحن نعلم اآلن أنھ یجب علینا االستمرار 
 نتواجد الان  ا البعض ، ونفي االلتزام بجمیع القواعد المتعلقة بكورونا. على سبیل المثال ، الحفاظ على مسافة من بعض

أو اختر موقعًا آخر  االزدحام مكان احیث یكون االزدحام . انتقل من   

 إذا تفاقمت العدوى خالل فصل الصیف ، یمكن عمل قواعد جدیدة 
 یقول رئیس الوزراء ستیفان لوفین في مؤتمر صحفي: "إذا سافرت ، فعلیك التفكیر في األمر حقًا".

 التحالیل للمزید اجراء سیتم

سابقاً.  قد اصبت بالمرضظھر أنك ی اللذي أنك مریض و یظھر يتحلیلین اللذیمكنك الوثوق بھا. كال ال تحالیلاآلن ھناك 
المزید من العینات وتتبع العدوى. في مقاطعتنا منطقة مقاطعة كالمارھي التي ستختبر قوم بتحلیللذلك ، سن  

ولئك الذین لدیھم أل اجراء تحالیلد. ما نعرفھ اآلن ھو أنھ یجب البال ذلك مختلف في انحاء ..سیصبح الوضعبالضبط كیف 
. في غضون أسبوع ، یجب أن یكونوا تحالیلء الأوالً. (ستكون مجانیة). تناقش المناطق والدولة حالیًا كیفیة إجرا  أعراض

.متفقین  

عندما نبدأ في اختبار الكثیر من األشخاص ، سنجد أن المزید من األشخاص مصابون ، ولكن االختبارات فقط ھي التي 
 تتزاید.


