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 برگھھای اطالعات ھر دو ھفتھ یکبار 
ما می خواھیم  . این برگھھای اطالعاتی از گروە بحران استان کالمار می باشد
 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را در اختیار شما قرار بدھیم 

ھفتھ در میان منتشر  یک " خبرھای تازە در بارە کرونا"در طول تابستان 
ولی اگر اتفاقی بزرگی پیش بیاید انتشار خبرھا بھ دفعات بیشتری  . خواھد شد

  .انجام خواھد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 تازه خبرھا دربارهٴ كرونا 

BYT TILL 
KOMMUN 
LOGOTYP 

   

 برای صفحھ اطالعات QR کد
 در بارە گرفتن آزمایش

طرفدوربین موبایل تان را بھ   
.نشانھ بگیرید QR کد

 اکنون اگر شما مریض ھستید می توانید  خودتتان را تست کنید
شما می توانید یک تست را در سایت سفارش دھید و  .  اکنون ھرکسی کھ عالئم کرونا را داشتھ باشد می تواند خود را آزمایش کند

 . از خودتان تست بگیرید
 . ھستید یا خیرسپس آزمایش را ارسال می کنید و آنوقت جواب میگیرید کھ آلوده  

اگر شما کارت شناسایی الکترونیکی دارید می . دھند می توانند سفارش تست بدھندکسانی کھ عالئم ویروس کرونا را بروز می 
1177.se  توانید از سایت 

 .سپس شما از کسی کھ سالم است درخواست می کنید کھ آن را برای شما تحویل بگیرد. سفارش دھید 

در بستھ بندی  . با آنھا نمونھھایی از بینی و گلو می گیرید. سوآب ھای نمونھ برداری دریافت خوھید کرد شما یک بستھ کوچک با
 . عکس ھایی وجود دارد کھ نحوە انجام آن را بھ شما نشان می دھد

 . ھش می کنید کھ آن را از ھمان محلی کھ آن را تحویل گرفت تحویل دھدسپس شما از فردی کھ سالم ھست خوا 
اگر شما آلودە باشید بھ  . شوید se. 117برای اینکھ جواب را ببیند شما باید وارد صفحھ . ساعت می آید ٤۸ب آزمایش در عرض جوا

اگر متصدیان ناحیھ نیاز بھ پیگیری منشأ عفونت داشتھ باشند، با . شما اطالع دادە می شود کھ چھ قوانینی را شما باید رعایت کنید
 .شما تماس می گیرند

این آزمایش . ھمھ افرادی کھ در این استان ھستند اگر احساس می کنند کھ مریض ھستند می توانند از خودشان آزمایش بگیرند
 .رایگان می باشد

 .شوید ، می توانید با مرکز درمانی تماس بگیرید  se.1177اگر شما کارت شناسایی الکترونیکی ندارید و نمی توانید داخل سایت  
اروخانھ تحویل بگیرید و تحویل بدھیدآزمایش را از د . 

فردی کھ می خواھد این کار را انجام بدھد باید . یک فردی کھ سالم ھست باید آزمایش را از داروخانھ تحویل بگیرد و تحویل بدھد
 .کارت شناسایی شما و خودش را ھمراە داشتھ باشد

اگر چنین کاری را انجام دھد دیگران را آلودە می  . یل بدھدشخصی کھ مریض است نباید خودش آزمایش را تحویل بگیرد و یا تحو
 .کند

 . مسافرین خارجی نمی توانند آزمایش سفارش دھند
توانند با نزدیکترین مرکز درمانی تماس تلفنی بر مسافرین از خارج بھ سوئد نمی توانند  آزمایش سفارش دھند و در عوض می 

 .قرار کنند
 .تواندد تست شوند فقط افرادی کھ عالئم دارند می

برای  .  تعداد داروخانھ ھا بیشتر خواھد شد. پس از سفارش آزمایش می توانید آن را از چندین داروخانھ استان تحویل بگیرید
 کھ در این صفحھ است استفادە کنید  QRاطالعات بھ روز شده  کھ کدام داروخانھ ھا آماده ھستند میتوانید از کد 

 .خود را در نزدیکی مراکز درمانی در ویممربی و بوری ھولم دریافت و ارسال کنیدھمچنین می توانید تست 

 .می توانید برای نمونھ گیری از پرسنل مراکز درمانی کمک بگیرید Löttorp, Ölandدر 
این آزمایش نشان نمی دھد کھ آیا قبال شما دچار عفونت  . آزمایش فقط نشان می دھد کھ آیا ھمین االن شما مریض ھستید ! توجھ

 . آن چنین آزمایشی را در استان کالمار ھنوز نمی توان انجام داد. بودەاید

 تست سفارش دھید   se. 1177بدین گونھ شما می توانیداز طریق 
 شھرستان کالمر را انتخاب کنید -بروید  www.1177.seبھ آدرس  .1

 در انتھای صفحھ کلیک کنید .
”Testa dig för pågående covid-19 i Kalmar län” 

” Anmäl dig för provtagning – så går det tillزیر ”.  3
. اطالعات وجود دارد کھ شما را برای ورود  با کارت شناسایی الکترونیکی خودتتان راھنمایی می کند 

 . وارد شوید
”Beställ provtagning covid-19کلیک کنید بھ”: ھنگامی کھ شما وارد صفحھ شدید4. 
 .آزمایش خودتتان را دریافت کنیددر اینجا انتخاب کنید کھ چطوری می خواھید 5. 

   در حال حاضر ھمھ اطالعات بھ زبان سوئدی است


