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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
تأتي ورقة المعلومات ھذه من مقاطعة كالمار للتعاون في األزمات.  

 نرید أن نقدم لك معلومات دقیقة من المقاطعة. 
خالل فصل الصیف ، تأتي "أخبار عن كورونا" كل أسبوعین. إذا  

 حدث شيء كبیر ، ستأتي االخبارفي وقت اقل من ذلك 
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 " عطلة منزلیة" في أوقات كورونا 

 شواء رائع في الصیف!ال
ممنوع  -النار"  اشعال "حظر ھناك ! ولكن ھناك العدید من القواعد لمنع اشتعال الحرائق. وأحیاًنا یكونشواء رائعال

 اشعال النار
 ھذا العام یمضي  العدید من األشخاص إجازاتھم في منازلھم في السوید . ویرید العدید أن یكونوا في الطبیعة!
 إذا كنت تنوي الشواء في الطبیعة ، فقم بذلك بطریقة حكیمة! استخدم المكان اللذي خصصتھ  البلدیة للشواء.

والحصى. و تذكر أیًضا ان ال یكون المكان بالقرب من العشب  إذا لم یكن ھناك مكان للشواء ، فاختر مكانًا محاطاً بالحجر
 الجاف والشجیرات واألشجار. واحرص على تواجد الماء معك حتى تتمكن من إخماده.

 عند االنتھاء من الشواء:
 !تحقق انھ اصبح بارداً  دقائق ، و 10من انطفاء الجمرات. انتظر  تحقق 

 112في حالة حدوث شيء ما: اتصل ب 
من الممكن ان تتصدع و تتشققالحجارة و الصخور المسطحة  تشعل النار ابداً على الصخور أوال   

 تحقق دائًما مما إذا كان ھناك حظر إشعال نار
 في األیام الجافة والحاّرة ، ھناك خطر كبیر من الحرائق. عندھا یُحظر إشعال النار في الطبیعة و البریة.

 ھناك حظر إلشعال النار. ویمكن أن تتغیر المخاطر بسرعة.لكن كل بلدیة تقرر ما إذا كان 
لذلك ، انت بحاجة إلى التحقق إذا ما كان ھناك حظر أو ال في كل مرة تنوي الشواء فیھا. توجد خریطة لمقاطعة كالمار 

 خدمة اإلنقاذ.توضح المكان المسموح بھ. یمكنك العثور علیھا في المجلس اإلداري للمقاطعة أو البلدیة أو شبكة  

على الرغم من أن الشواء مسموح بھ ، یجب أن تفكر بنفسك. ھل من  
النار الیوم؟ لمعرفة المزید ، یمكنك مشاھدة التطبیق  اشعالالجید 

BRANDRISK UTE ھناك یمكنك أن ترى مباشرة إذا كان ھناك .
 جفاف في األرض أو في الغابة حیث أنت. (فقط باللغة السویدیة) 

شعال النار أم ال.  إ  من المسموحتقرر كل بلدیة ما إذا كان 
 لكن ھذا یمكن أن یتغیر بسرعة 

ي أنه محظور. اللون األخ�ض  تقا�ي �عيض ي أنه  اللون ال�ب �عيض
سم�حم

من خالل توجیھ الھاتف إلى رمز  
االستجابة السریعة ، یمكنك الوصول  

 إلى صفحة ویب. 
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فة؟  الشواء ع� ال�ش
فة. ول�ن لدى العد�د من الال يوجد قانون �حظر  الشواء ع�  مؤج��نال�ش

ك و   قواعد �جب اتباعها. اإلسكان  ات�ش
فة. ال شوا�ات استخدام  عدم �جب اال عل�ك سؤالفحم ع� ال�ش قبل نج�ي

. الشواء مزعج دخان �جد ال�ث�ي من الناس أن ح�ث  الشواء
ك  ا  استخدم شوا�ة كه��ائ�ة أو شوا�ة غاز بدً� من ذلك. ال ت�ت الشوا�ة أبد�

عندما تكون ق�د التشغ�ل. 

ي الس��د
ة �ف حرائق كب�ي

ي 
ق هنا ، تنت�ش  يوجد �ض مقاطعة كالمار ال�ث�ي من الغابات. إذا بدأت تح�ت

 النار �سهولة. 
ي عام 

ي نفس العام أح�ت حا 2018�ض
ي البالد.  قت�ت ق ال�ث�ي من الغابات هنا. �ض

 جب إجالء الناس. وتو أما�ن أخرى �ض
ي 
ي فاستمانالند. انت�ش  2014عام  �ض

ض ال�رونات. كان هناك خطر بق�مة قت أشجار  �ت حا ح��ق كب�ي �ض أن �موت   من ماليني
الناس والحيوانات. 

.  ا� هناك رجال اإلطفاء �س�ارات اإلطفاء انطلقمن مقاطعة كالمار ،  ض  للمساعدة. كما ساعد آالف المتطوعني

ل�ة"   إجازة "  هل ت��د  م�فف
ل�ة" إجازة"هل سمعت كلمة  ض إنها  م�ض

ي اختلطت بكلمةكلمة "إجازة" ل اليت ض الم�ض
ي أن  عة ، ل�نها تعيض إنها كلمة مخ�ت

ل. هذا العام ،  إجاز لد�ك  ض ي الم�ض
ة �ض

ون أن �كون لديهم  " �ختار ال�ث�ي
ل�ة " إجازة ض  .م�ض


