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 برگھھای اطالعات ھر دو ھفتھ یکبار 
ما می خواھیم  . باشداین برگھھای اطالعاتی از گروە بحران استان کالمار می 

 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را در اختیار شما قرار بدھیم 
یک ھفتھ در میان منتشر  " 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 

 نوجوانان در اطالعات دادن راجع بھ ویروس کرونا کمک کنند 
مقامات در استان کالمر می خواھند از جوانان کمک بگیرند کھ جوانان دیگر را در مورد ویروس کرونا و 

 .شوند" سفیران کرونا"آنھا می توانند . نحوه محافظت از خود آگاه  کنند
اما آنھا در پیروی از قوانین آژانس بھداشت عمومی . مھارت دارندجوانان در اطالع رسانی بھ یکدیگر 

 .مھارت ندارند

. بخاطر ھمین ، استانداری ، منطقھ کالمار و شھرداری ھا می خواھند جوانان در مورد ویروس کرونا بیشتر یاد بگیرند
از مدرسھ خودشان  " سفیر کرونا"بھ آنھا می توانند برای تبدیل شدن . سپس آنھا می توانند جوانان دیگر را مطلع سازند

 . تقاضا کنند
آنھا در مورد . کارشناسان منطقھ در آنجا ھستند. می شوند بھ یک روز آموزش دعوت می شوند" سفیر"کسانی کھ 

 .چگونگی محافظت از خود و دیگران اطالعات می دھند
آنھا بھ شما خواھند گفت کھ . خواھند داشتو شورای اداری شھرستان حضور  P4 Kalmarھمچنین سخنرانانی از 

 .چگونھ اطالعات تأیید شده را بدست آورید
. داشتیک  شخص مشاور خواھد " سفیر"ھر 

 اطالعات  در مدارس
تقریباً تمام دبیرستان ھا و . شوند باید در مدارس ثبت نام کنند" سفیر"، جوانانی کھ می خواھند   ۳۸در طول ھفتھ

 .استان شرکت دارند دبیرستان ھای مردمی
در دسامبر ، آنھا بھ نزد . این ماموریت  برای  ھمھی پاییز اعتبار دارد. شوند" سفیران کرونا"دانش آموز می توانند  ٥۰

 .استاندارد دعوت می شوند و از او دیپلم  و مدرک آموزش دریافت می کنند
 انتقال بیماری ادامھ دارد

مقامات بھداشت عمومی اظھار می کنند کھ شیوع محلی بوجود خواھد . شکلی دیگرعفونت در کشور ادامھ دارد ، اما بھ 
 .آمد کھ در آن بسیاری از افراد بھ طور ھمزمان آلوده می شوند

آن زمان  قوانین می توانند دوباره سختگیرانھ تر . دوستان یا محل کار رخ دھد در میاناین اتفاق می تواند در مدرسھ ، 
 .شوند

در استان : آنا نورلن ، مدیر آمادگی اضطراری در  استانداری می گوید
 . کالمار ، در صورت شیوع محلی ما آمادەگی برای مقابلھ با آن را داریم

بنابراین ، آنھا ھم ھمچنین . جوانان مانند بزرگساالن در  میان جامعھ  ھستند -
آنھا می توانند بدون داشتن عالئم، . مراقب باشند کھ عفونت گسترش نیابد باید

 .ناقل عفونت باشند
مھم خواھند بود و  ماامیدواریم کھ بسیاری  افراد ثبت نام " سفیران کرونا"

 .کنند
 "اطالعات در بارە " سفیران کرونا

(فقط بھ سوئدی)


