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FARSI 
تازه خبرھا دربارهٴ  كرونا 

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

 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را  در اختیار شما  قرار بدھیم 
در طول تابستان "خبرھای تازە  در بارە  کرونا" یک  ھفتھ در میان منتشر خواھد 

شد.  ولی اگر اتفاقی بزرگی پیش بیاید انتشار خبرھا بھ دفعات بیشتری انجام  
  .خواھد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 رعایت - است افزایش حال در دوباره سوئد در عفونت
 !است مھم قوانین

 شھرستان تاکنون اما .است افزایش حال در سوئد، در جملھ ،من اروپایی کشورھای از بسیاری در عفونت اکنون
 .باشیم دقیق و مراقب بیشتر باید ، نبینیم آسیب اینکھ برای .است داشتھ خوبی عملکرد کالمار

 بھ تواند می وضعیت این اما .نداریم عفونی آلودگی ھا استان سایر اندازه بھ تقریبا  حاضر حال در ، کالمار استان در
 .کند تغییر سرعت

 انجام را۱۹-کوید آزمایش  خانواده در فردی اگر«کالمار استان در عفونت کنترل پزشک ، سندلین لبھ لیزا گفتھٴ  بھ بنا 
 سازمان قبلی تصمیم اساس بر این .بمانند خانھ در باید خانواده افراد ھمھ ، است فردمبتال کھ بدھد نشان تست  و دھد

 از بخشھای یا تمام در تری سختگیرانھ و بیشتر قوانین  کھ است ممکن ، لزوم صورت در  اما   .است عمومی بھداشت
 .است معتبر اکتبر 19 از قوانین این  ».شود اجرا استان

 می استان عفونت کنترل پزشک و عمومی بھداشت مقامات ، کند بیشتری گسترش بھ شروع دوباره تعفون استان در اگر
 .باشد مختلف موارد ویژهٴ  تواند می  کھ دھند ارائھ محلی مخصوص دستورالعمل  ھم با توانند

 یا .نروید دارند قرار خطر گروھھای در کھ ی افراد دیدار بھ یا و  مسافرت بھ کھ شود قرار است ممکن ، مثال عنوان بھ
 .نروید اند شده جمع آن در زیادی افراد کھ دیگری ھای مکان یا سازی بدن سالن ، رستوران بھ اینکھ

 کنید می زندگی آنھا با کھ  افرادی با بتوانید فقط کھ بخواھد  شما از کھ باشد داشتھ وجود قوانینی است ممکن ھمچنین
 .باشید داشتھ وآمد رفت

قوانین ھا می تواند متفاوت باشد و بستگی بھ این داشتھ باشد کھ عفونت بھ چھ شکلی گسترش پیدا کند.ما باید صبور باشیم و بھ 
 روشھای مختلف بھ محافظت از خود در برابر ویروس عادت کنیم .

 تأثیر تحت را جامعھ مدتھا تا کرونا گیری ھمھ«:عمومی بھداشت سازمان در ارشد مقام ، کارلسون یوھان اظھار بھ بنا  
» .داشت خواھد وجود ھایی محدودیت آینده سال یک برای حداقل .داد خواھد قرار

مختلف زبانھای بھ۱۹-کوید دربارهٴ  :عمومی بھداشت مقامات

 دسترسی عمومی بھداشت اداره اطالعات بھ آنوقت .دھید قرار کد سمت بھ را گوشی دوربین
 .کنید می پیدا


