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

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

  .انجام خواھد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 تازه خبرھا دربارهٴ كرونا 

دو رھنمود جدید از مقامات بھداشت عمومی 
 شما دوباره مجاز بھ بازدید عزیزان درخانھ سالمندان ھستید  -۱
در صورتی کھ یک نفر از اعضای خانوادە بھ ویروس کرونا مبتال باشد باید ھمھ بزرگساالن در  -۲

 .خانھ بمانند
 .این دو دستورالعمل جدید، مقامات بھداشتی عمومی می باشد 

. اگر یک نفر مریض باشد ھمھ افراد بزرگسال باید درخانھ بمانند

اگر شخص آزمایش ). ۱۹کوید ( شخصی کھ عالیم بیماری را دارد بایدآزمایش شود کھ آیا مبتاالبھ کرونا است
 . شدە بیمار باشد باید ھمھ افرادی کھ با ھمدیگر زندگی می کنند در خانھ بمانند و بھ محل کار نروند

با افرادی کھ با ھمدیگر زندگی می کنند تماس خواھد گرفت و ) ۱۹کوید (کھ مسولیت آزمایش را دارد پزشکی 
سپس پزشک مربوطھ برای شما گواھی می  ). ”قوانین رفتاری(” برای آنھا توضیح می دھد کھ چھ کارباید کنند 

 . نویسد

برای دریافت . توانند غرامت حقوقی بگیرندآنھایی کھ شاغل ھستند و بخاطر بیماری در خانھ می مانند، می 
حتی اگر خودتان آزمایش را انجام بدھید  بدون اینکھ بھ پزشک . غرامت نیازبھ گواھی پزشک خواھید داشت 

این پزشک است کھ با تماس تلفنی با شما تمام . مراجعھ کنید ، ھر آزمایشی زیر نظر یک پزشک انجام میشود
 . ی دھدقوانین را برای شما توضیح م

مسئول مراقبت ھای بھداشتی در این شھرستان می باشد ، می خواھد شما برای آزمایش منطقھ استان کالمار  کھ
اگر شناسھ بانکی . (شناسھ بانکی داشتھ باشید شما بایدبرای این . سفارش دھیدse.1177خود در وب سایت 

 -ن سالم کھ بھ کودکستان یا دبستان می روند کودکا ).ندارید ، بھ جای آن با مرکز بھداشت خود تماس بگیرید
کسی کھ عالئمی نداشتھ باشد می تواند بچھ ھا را بھ مدرسھ ببرد و  یا . نباید در خانھ بمانند - ۹تا  ۱کالسھای 

 .بیاورد

 اکنون می توانید بھ خانھ سالمندان مراجعھ کنید -یک خبر خوب 
بودە است، زمانی  کھ نتوانستھ اند با اقوام و دوستانشان مالقات برای بسیاری از افراد مسن  دوران سختی 

از آنجا کھ ھنوز خطراتی برای سالمندان . اما از اول اکتبر می توانید دوباره بھ خانھ سالمندان مراجعھ کنید. کنند
با محل اقامت  ابتدا. شما باید قوانین خاصی را دنبال کنید. وجود دارد ، ھمھ باید بسیار دقیق و محتاط باشند

این قوانین می توانند در خانھ ھای مختلف سالمندان . تماس گرفتھ و بپرسید چھ قوانینی در آنجا اعمال می شود
ھمھ : «آندرس تگنل ، متخصص اپیدمیولوژی دولتی در آژانس بھداشت عمومی سوئد ، گفت. متفاوت باشند

بنابراین ، مردم باید بتوانند دوباره  امکان مالقات . دافراد باید از نظر جسمی و روحی احساس خوبی داشتھ باشن
.»داشتھ باشند

از زمان شیوع بیماری ھمھ گیر کرونا ، محققان و دیگران در مورد حفاظت و امنیت چیزھای زیادی آموختھ 
ز قوانین اما مھم این است کھ ھمھ مسئولیت را بپذیرند و ا. برای ھمین ، سوئد می تواند این گام را بردارد. اند

.پیروی کنند


