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DARI 

یھا ی نواح ھھم نیب یھمکار کی  ، یتیوال ھتیکم بُحران ەگرو  
و یتیوال یرھبر یشورا کلمر، ی تیوال ھ تیکم ذون  ،ھجمل  از تیوال  
ھستند تیوال رس در  ھ ک مقامات گرید . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.
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و از   دیھست مند صحت اگر –  دیکن رسف ی شما میتوانیدبھ زود
.دیکن یم یرویپ  نیقوان  

صحت و  دیکن تیرا رعا نیقوان دیکرد. اما خطر تمام نشده است. شما با دیسفر خواھسویدن  داخل بھیونی  13 تاریخ از
.دیباشمند   

بودن کھ باید بود . از ھمین سبب  حا ال وضعیت کمی بھتر شدە در  مردم در طول ھمھ  در گیری ھای کرونا قسمی
یونی میتوان در بین کشور سفر کرد.اما مریضی و در گیری بھ پایان نرسیدە ، و ھنوز ھم خطر  ۱۳سویدن. و از تاریخ 

 شیوع عفونت وجود دارد .بنابرین ، ھمھ باید مسولیت قبلی را بھ عھدە بگیرند.

 دی، نبا دیاگر عالئم عفونت کرونا دار بدوش دارند تا از مقرارات پیروی کنند. خود را فھیمعھ وظجا در زنان و مردان
.دیداشتھ باش یاگر فقط عالئم جزئ ی. حتدیمسافرت کن  

 ، نیکنند. بنابرا یرویپ رانھیسختگ  نیاز قوان دیھا ، اتوبوس ھا و رستوران ھا باریلھاافراد مسئول اردوگاه ھا ،  یاما حت
والیتی  یكنند. شورا یم تیرا رعا نیكنند كھ آنھا قوان یممكن است بررس را ھاشاروالی گرفتھ است كھ  میدولت تصم

.کند یکمک م نیز ھا شاروالی بھ  

 دیکھ با میدان ی. اکنون ممیدھ یم رییرا تغ نی، قوان شتریو با کسب دانش ب میآموز یم روسیمورد ورد شتریو ب شتریما ب
جای دیگری  ای دیاست. از آنجا بروازدھام کھ  ییدرجا و، گریکدیفاصلھ گرفتن از  ی. مثال ، برامیکن یرویپھمھ بھ 

 انتخاب کنید قوانین کرونا ھمچنان ادامھ دارد.اگر عفونت در طول تابستان بدتر شود، میتوان قوانین جدی پیادە کرد.

.دیدر مورد آن فکر کن دی، واقعاً با دی"اگر سفر کن :دیگو یم یکنفرانس مطبوعات کیدر  ریاستفان لوفون نخست وز ." 

 امکان داردعدە یی زیادی تست شوند.

 شیآزما ای دیھست کھمریضدھد یدو تست نشان م اگر ھر. دیبھ آنھا اعتماد کن دیتوان یوجود دارد کھ م ییاکنون تست ھا
واین . میکن یم یابزیر اگرفت و عفونت را میخواھ یشتریب ی، نمونھ ھا نی. بنابراریخ ای دیبوده ا مریضدھد یھا نشان م

 آزمایش ھا ازطرف کمیتھ والیتی کلمر صورت مگیرد.

ً یدق  دیکھ عالئم دارند با یاست کھ ابتدا افراد  نیا دیدان یروند کار در کشور متفاوت است. آنچھ اکنون م یچگونگ  قا
در حال بحث و گفتگو در مورد نحوه ولسوالیھا مناطق و  خواھد بود) در حال حاضر گانیراپروسھ  نیشوند. (ا شیآزما

برسند. توافق بھ دیھفتھ ، آنھا با کیحدود  یھستند. ط شاتیانجام آزما  

ھا  شیشوند ، اما فقط آزما یاز افراد آلوده م یشتریکھ تعداد ب میشو ی، متوجھ م میکن شیاز افراد را آزما یاریبس یوقت
.است شیدر حال افزا  


