
  
 
 

  
 

 

1 عدد  
2020 لیاپر  

ەهم نیب یهمکار کی  ، یتیوال ەتیکم بُحران ەگرو  
کلمر یتیوال ەتیکم ذون  ،ە جمل از تی وال یها ی نواح ، 
رس در  ە ک مقامات  گرید و یتیوال یرهبر یشورا  
هستند تیوال . 

کرونا ەبار در   دیجد خبر  

CORONA 

سالمندان  ەخان در  مالقات تیممنوع  

مالقات همە اکنون نیهم از  .کند محافظت کرونا روسیو بە شدن آلوده از را سالمندان خواهد یم دولت  

است  ممنوع سوئد سراسر در سالمندان یها خانە از ها  

ەگرفت  را می تصم نی ا دولت .است  ممنوع سوئد در سالمندان ی ها خانە ە درهم اقوام و دوستان از داری د ، لی اپر اول از  

روسی و بە  مسن افراد شدن آلوده از یری جلوگ یبرا می تصم نی ا .است  Corona یماری ب  ەب  ابتال خطر .است کرونا  

یها خانە از دی بازد کردن ممنوع با .دارد وجود (ی ا نەی زم) یقبل یها یماری ب  با تر مسن ای  سال ٧٠ ی باال افراد یبرا  

با معاشرت از دی با کنند یم یزندگ خودشان ەخان  در ەک یم سالمندان ی کن  بهترمحافظت  آنها از می توان  یم ، سالمندان  

تماس در آنها با تلفن با و کنند کمک کردن دنی خر در سالمندان ەب  توانند یم دوستان و اقوام .کنند زی پره گرانی د  

یها لی فام با ە خانواد یاعضا  گری د ەک است آن بهتر هست ادی ز کنند یم یزندگ هم با ەک  یافراد تعداد اگر .باشند  

با یمتر کی  ەفاصل و دیی بشو دقت با را تانی ها دست ەک است مهم اری بس .نباشند گری  همد کی نزد  ارتباط در گری د  

دی کن  تی رعا را گرانی د . 

ما کنند عمل خودشان تی مسئول ەب  ەهم اگر ەک دی گو یم کلمر تی وال در ری واگ یهای ماری ب  پزشک نی ساندل ەلب  سای ل  

می توان  یم ما ەهم یول گذارد یم ری تاث  ەهم یرو موضوع نی ا  .می کن  ەادار را تی وضع نیا می توان  یم بهتر یلی خ   

می کن  کمک . 

شد  خواهد انجام ی شتریب یها تست    

یشتری ب  یها تست دی با سوئد ەک  است ەگرفت  می تصم نی همچن  دولت  

یبرا  Covid- 19   دی با ابتدا .دهد انجام کرونا روسی و یعن ی  

سپس .رندی بگ قرار  شی آزما مورد ها ەشفاخان  کارکنان و مارانی ب   

را است ەجامع  مهم یها قسمت در آنها کار ەک   یگری د افراد   

(ەجامع  مهم یدی کل یها قسمت در ).دهند قرار شی آزما مورد ) 

کرونا ە ب  یافراد ەچ بدانند تا کنند شی آزما خواهند یم آن از بعد  

مسئولیت نی ا.اندەکرد دای پ  تی مصون  یکسان  ەچ ای  و اندەشد مبتال  

را کار نی ا ەک است ەشد واگذار ەعام صحت استی ر یی ەبرعهد  

تاانجام کند یری گی پ  را آن و کند آغاز  

 عفونت قطرەای

است یاەقطر عفونت کی ١٩ دیکوو . 

(تف و دهن آب)قیطر از روسیو نیا  

ای و دهن آب)یهاەقطر .شود یم پخش  

یرو بخار مانند هستند کوچک (تف  

نفس موقع  ەک یبخار مانند ای ەشیش  

دیآ یم وجود ەب سرد یهوا در دنیکش . 

 


