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بلدیات جمیع بین تعاون كالمارھو مقاطعة في االزمات بشأن التعاون  
والصحة المواصالت عن كالمارالمسؤول مقاطعة مجلس ، المقاطعة   

األخرى السلطات وجمیع كالمار لمقاطعة اإلداري المجلس والرعایة،   
المقاطعة في . 
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 لمجتمع مثقل للغایة ا
 .كوروناتأثر بأزمة م أن المجتمع تقریبًا بأكملھ للوضع  تظھر الصورة الحالیة

للحصول على   كیف یبدو الوضع في مقاطعة كالمار یقوم مجلس إدارة المقاطعة كل أسبوع بجمع المعلومات من البلدیات لمعرفة
 للوضع الراھن. صورة 

 ما یفعلھ كل المسؤولین لتحسین الوضع. و فھم كیف یتأثر المجتمعمن  یتمكن المرءالمعلومات معًا ،  جمیعجمع  یتم عندما

 تظھر الصورة الحالیة ھذا األسبوع أن كل جزء من المجتمع تقریبًا یتأثر بأزمة كورونا.

كثیر من الناس في المنزل ألنھم مرضى ، أو ألن األطفال مرضى. یحتاج العدید من األشخاص أیًضا إلى المساعدة في الحصول  
 لذھاب إلى العمل. على المال عندما ال یمكنھم ا

 بعد اآلن. اأو خدماتھ اصعوبة عندما ال یشتري أحد سلعھ اكثر الشركات یصبح وضع
 إذا لم یُسمح لألشخاص باالحتفاظ بوظائفھم وإذا أفلست الشركات ، فقد یخلق ذلك مخاوف ومشكالت.

المنزل لفترة طویلة . في بعض المنازل ، األطفال لیسوا  قائھم فيی بسبب األطفال مشاكالً  یواجھ من انكما تشعر البلدیات بالقلق 
یمكن  آمنین. أنت تعلم أن العنف والكحول یزدادان إذا فقد الناس وظائفھم واضطروا إلى البقاء في المنزل. في الحاالت العادیة ، 

ھناك في المنزل. إذا كنت تعلم أن  ھمأطفال ھاليإذا أبقى االذلك صعب یاألطفال في حالة جیدة ، ولكن یالحظوا ان ن أن بلمعلمل
 حتى تحصل العائلة على المساعدة.  ذلك أطفال یتعرضون لسوء المعاملة أو ال یحصلون على طعام ، فیجب علیك اإلبالغ عن

یزداد الخطر عندما ال یذھبون إلى حیث م. ائلجررتباطھم  بامن ا واالشباب المخدرات  یتعاطى كما أن ھناك مخاوف من أن
 المدرسة. 

تقوم البلدیات ، ومجلس إدارة المقاطعة ، وجمیع السلطات األخرى في المقاطعة بإبالغ ومساعدة بعضھا البعض. یجب على كل 
 ح ھیئة الصحة العامة: ائشخص المساعدة أیًضا. یمكنك القیام بذلك باتباع نص

 ال تسافر*  الحافظ على مسافة بین بعضنا البعض * نیدیالغسل 


