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DARI 

. کبار یھردوھفتھ  یاطالعات اوراق   
شده است.   ھیتھکمیتھ شھرکلمربحران  یھمکاربا  یاطالعاتاوراق 

. میبھ شما ارائھ دھرا   والیت ی قیاطالعات دق میخواھ یما م  
. اگر  دیآ  یھفتھ مدوھر در بین  درباره کرونا راخبا در طول تابستان

. رسند ی اوقات فرا م شتریرخ دھد ، آنھا ب  یاتفاق بزرگ  

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA

.ن  دو راھنمای جدید از آژانس صحت عامھ سوید 
 می توانید دوباره بھ خانھ سالمندان مراجعھ کنید. . 1

. در صورت دریافت کرونا از خانواده ، ھمھ بزرگساالن باید در خانھ بمانند. این دو دستورالعمل 2 
 .سویدن استی   جدید آژانس  صحت عامھ

 در صورت بیماری یکی از بزرگساالن باید در خانھ بمانند.
بیماری مبتال باشد ، ھمھ افرادی کھ  اگر فرد بھ این  .(covid-19) ھر کسی با عالئم باید آزمایش شود تا ببیند کرونا است

 با ھم زندگی می کنند باید از محل کار خود در خانھ بمانند.
با کسانی کھ با ھم زندگی می کنند تماس می گیرد و بھ آنھا می گوید کھ چھ  (covid-19 داکترمسئول آزمایش (آزمایش

 .اھی نامھ می نویسدکاری باید انجام دھند ("قوانین رفتاری"). سپس داکتر برای شما گو
کسانی کھ شغل دارند و در خانھ می مانند می توانند غرامت حقوق بگیرند. تصدیق داکتربرای دریافت غرامت مورد نیاز 

 است.
حتی اگر خودآزمایی کنید و بھ داکترمراجعھ نکنید ، داکتری وجود دارد کھ مسئول ھرآزمایش است. این داکتری است کھ 

 می توانید تمام قوانین را بدانید. زنگ می زنید. سپس شما
Kalmar County مسئول مراقبت ھای صحت عامھ دروالیت کلمر ، از شما می خواھد کھ یک آزمایش خود را در  

1177وب سایت  .se کز سفارش دھید. پس باید شناسھ بانکی داشتھ باشید. (اگر شناسھ بانکی ندارید ، بھ جای آن با مر
).گیریدکلینک منطقوی خود تماس ب  

نباید در خانھ بمانند. ھرکسی کھ  - 9-1 –کودکان سالمی کھ بھ دورە آمادە گی مکتب یا کودکستان می روند صنوف
 .عالئمی نداشتھ باشد می توانند اطفال را بگذارند و اطفال را تحویل بگیرند وسپس دوباره بھ خانھ بروند

مراجعھ کنید.اکنون می توانید بھ خانھ سالمندان  -خبر خوب   
زمان سختی برای بسیاری از سالمندان سخت بوده است کھ آنھا قادر بھ مالقات با اقوام و دوستان خود نبودند. اما از اول 

 .اکتوبر می توانید دوباره بھ خانھ سالمندان مراجعھ کنید
احتیاط باشید. شما باید قوانین خاصی را  از آنجا کھ ھنوز خطراتی برای سالمندان وجود دارد ، ھمھ باید بسیار محتاط وبا 

دنبال کنید. ابتدا با محل اقامت تماس می گیرید و می پرسید چھ قوانینی اعمال می شود. آنھا می توانند درخانھ ھای 
 .مختلف سالمندان متفاوت باشند

ید از نظر جسمی و آندرس تگنل ، متخصص اپیدمیولوژی دولتی درآژانس صحت عامھ ی سویدن ، گفت: "ھمھ افراد با
 ".روحی احساس خوبی داشتھ باشند." "بنابراین ، مردم باید بتوانند دوباره مالقات کنند

از زمان شیوع  ویروس کرونا ، محققان و دیگران چیزھای زیادی در مورد حفاظت و امنیت آموختھ اند. بنابراین ،  
 .مسئولیت را بپذیرند و از قوانین پیروی کنندسوئد می تواند این گام را بردارد. اما مھم این است کھ ھمھ 


