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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
تیرعا -است  شیدوباره در حال افزا ندیعفونت در سو

 ! مھم است نیقوان
 . اما تاکنونندیدر سو نیاست. ھمچن شیاروپا در حال افزا یاز کشورھا یاریاکنون عفونت در بس

 . میمراقب باش شتریب  دی، با میری قرار نگ ریتحت تأث نکھیا یداشتھ است. برا  یر عملکرد خوب لم ک والیت

ً یکلمر ، در حال حاضر بھ اندازه تقروالیت در  بھ سرعت تغییر تواند  یم نی. اما امیندار یھا آلودگولسوالیھا ریسا در با
 .کند

را انجام دھد و مبتال باشد ، ھمھ افراد خانواده باید در خانھ  Corona (covid-19) اگر کسی در خانواده ای آزمایش"
ھمان چیزی است کھ لیزا لبھ سندلین ، متخصص کنترل عفونت در والیت کلمر ، می گوید. "پیش از این باشند." این 

توسط سازمان صحت عامھ تصمیم گرفتھ شده بود. اما در صورت لزوم ، می توانید قوانین سختگیرانھ و سختگیرانھ 
 .تاکتوبر مورد اعتباراس 19تری در تمام بخشھای والیت داشتھ باشید. " از 

اگر عفونت دوباره شروع بھ گسترش بیشتر در والیت کند ، آژانس صحت عامھ و داکترکنترل کننده عفونت والیتی می 
 .توانند مشاورعمومی محلی را با ھم ارائھ دھند. مشوره می تواند در مورد موارد مختلف باشد

اجعھ نکنید. یا اینکھ نباید بھ رستوران ، بھ عنوان مثال ، ممکن است بھ مسافرت بروید و بھ افراد گروھھای خطر مر
 .سالون زیبایی اندام یا مکان ھای دیگری کھ افراد زیادی در آن جمع شده اند بروید

 .ھمچنین ممکن است قوانینی وجود داشتھ باشد کھ می گوید شما فقط باید با افرادی کھ با آنھا زندگی می کنید مالقات کنید

 .ه انتشار عفونت متفاوت باشدقوانین ممکن است بستھ بھ نحو

ما باید صبور باشیم و بھ روشھای مختلف بھ محافظت از خود در برابر ویروس عادت کنیم. "ھمھ گیری کرونا تا مدتھا 
 " .جامعھ را تحت تأثیر قرار خواھد داد. حداقل برای یک سال آینده محدودیت ھایی وجود خواھد داشت

سون ، رئیس اجرایی ادارە صحت عامھ  این ھمان چیزی است کھ یوھان کارل
 .می گوید

 بھ زبانھای مختلف. Covid-19 آژانس صحت عامھ: درباره

کامرە تلیفون را بھ سمت کود قرار دھید. سپس بھ اطالعات اداره صحت 
  عامھ می رسید.


