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DARI 

. کبار یهردوهفته  یاطالعات اوراق   
شده است.   ەیتهکمیتە شهرکلمربحران  یهمکاربا  یاطالعاتاوراق 

. میبە شما ارائە دهرا   والیت ی قیاطالعات دق میخواه یما م
. اگر  دیآ  یهفتە مدوهر در بین  درباره کرونا راخبا در طول تابستان

. رسند ی اوقات فرا م شتریرخ دهد ، آنها ب  یاتفاق بزرگ

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA

می شویم گسترش می یابد.یک جا جمع عفونت وقتی   
نخیر ، درگیر کورنا تمام نشده است. ویروس هنوز در حال گسترش است. و وقتی همه یک جاهستیم ، خیلی سریع 

 پیش می رود.

کردند ، حتی اگر مخالف  در این بهار ، بسیاری از دانش آموزان در گروه های بزرگی جشن گرفتە و با یکدیگر دیدار 
 توصیە های آژانس اطالعاتی صحت عامە سویدن باشد. 

چندین جوان اکنون بە این ویروس آلوده شده اند. بیشتر افراد مریض نمی شوند ، اما عفونت شیوع می یابد و ویروس 
 می تواند زنده بماند.

ونت از بین برود. در مراسم خاکسپاری آیین  ایر مهمانی های بزرگ ، غسل تعمید و عروسی باید منتظر بمانند تا عف
 های ویژه ای اعمال می شود. 

 خطر عفونت بیشتر برای رانندگان تکسی وملی بس ها.

مطالعات انجام یافتە توسط آژانس خبری صحت عامیە سوید نشان میدهد کە خطر انقباض ویروس )کرونا( برای برخی 
 از گروهای شغلی بیشتر است.

سانی کە رانندگی تکسی و ملی بس ، نانوائی پیتزا ، مترجمین ، کارکنان آشپزخانە و سایرین کە با  بە عنوان مثال ، ک
برابر بیشتر از سایرین خطر دارند.  2.5خدمات کار می کنند. بیش از   

 اگر در هر یک از این حرفە ها کار می کنید؛ با رئیس خود صحبت کنید و بگویید برای اینکە بتوانید با خیال راحت
 کار کنید ، بە حمایت نیاز دارید.

 کسانی کە در مکاتب کارمی کنند بیشترازعموم مردم تحت تأثیرقرارنگرفتە اند. 

 کسانی کە درمراقبت های صحی مشغول کارهستند شامل نمی شوند. آنها یک آزمایش مخصوص دریافت می کنند.

 روشهای جدید ابراز قدردانی و احترام.

دشوارترین مسئلە برای بسیاری از افراد عدم امکان سالمتی بە روشی دوستانە و احترام آمیز است.  در حال حاضر 
 شما نباید ببوسید ، بغل کنید یا لمس کنید.

این سخت است ، زیرا بە عنوان یک رفلکس در می آید. اما در حال حاضر ، قابل احترام ترین چیز این است کە آلوده  
ید برای سالم کردن. نشویم. یافتن راههای جد  

ممکن است اشارە دست ، بوسە در هوا از راه دور ، گره؟ یا مانند وقتی کە کسی مریض است؛ دست خود را بر قلب 
 خود بگذارد. 

 احترام و مهربانیرا به این شکل نشان دهید.
در عوض تماس تیلفونی بگیرید. -با فردی کە مریض است مراجعە نکنید   

بغل نگیرید/ دست خود را باالی قلب بگذارید، باحرکات سر و یا حرکات دست . با دست قول ندهید و در  
بە جرات می توانید بە روشی جدید سالم کنید. -فاصلە خود را حفظ کنید   

 مسئولیت اضافی را در این تابستان به عهده بگیرید.
ر داشتە باشید کە. در طول تابستان افراد زیادی در سطح کشور ما حضور دارند. بنابراین ، بە خاط  

بە منطقە دیگری بروید. -آیا در ساحل تجموع است یا جایی کە می خواهید یک پیک نیک تهیە کنید   
با مالک صحبت کنید ، بە زمان دیگری بروید یا بە مکان دیگری بروید. -آیا در مغازه ها یا رستوران ها ازدهام است   
خانواده تان باید بسیار مراقب باشید و مسئولیت های بیشتری را برعهده بە موقعیت هایی فکر کنید کە در آن شما و 

 بگیرید.
بهترین راه برای نشان دادن قدردانی و احترام عدم انتشار عفونت است.


