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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
األزمات.  تأتي ورقة المعلومات ھذه من مقاطعة كالمار للتعاون في 

 نرید أن نقدم لك معلومات دقیقة من المقاطعة. 
خالل فصل الصیف ، تأتي "أخبار عن كورونا" كل أسبوعین. إذا  

 حدث شيء كبیر ، ستأتي االخبارفي وقت اقل من ذلك 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
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 حول السفر و "الصمود والبقاء" 
اآلن قالت الحكومة أنھ یمكنك السفر في السوید ، وفي بعض البلدان األخرى. ولكن كن حذرا من القواعد التي تنطبق. 

 واستمر في حمایة نفسك واآلخرین!
، سمح ان نسافر في السوید. لكن العدوى لم تنتھ بعد ، ومن المھم للغایة االستمرار في توخي الحذر یونیو 13من   

" تحمل  -الصمود والبقاء" تقول ھیئة الصحة العامة. ھذا یعني أنھ یجب علیك التمسك بمسؤولیاتك. وأن علیك أن "تتحمل" 
 لفترة من الوقت

في إجازة وخارجا في الشمس. یبدو األمر كالمعتاد. لكن العدوى ال تأخذ إجازة من السھل نسیان العدوى عندما یكون الناس   
في مقاطعة كالمار ، كانت ھادئة في أوائل یونیو. اآلن جاء المزید من الناس إلى المستشفیات مرة أخرى. ال أحد یعرف 

 كیف سیكون الصیف. لذا "الصمود والبقاء" ثم تحمل مسؤولیتك
االبقاء على المسافة بینك و بین اآلخرین". من  تقول مدیرة الطوارئ آنا نورلین في مجلس إدارة المقاطعة: "علیك أن تتأكد 

 "وإذا  اصبح ھناك ازدحام أو ضاقت المسافة بینھم كثیًرا  أخبرھم.

األمراض المعدیة. لذلك ، قدمت وكالة ینص قانون الحمایة من الطوارئ السویدي على أنھ یجب على الجمیع منع انتشار 

 الصحة العامة العدید من النصائح الجدیدة:

 خذ وسائل النقل العام فقط إذا لزم األمر. المشي أو الدراجة بدالً من ذلك. 

إذا كان علیك الذھاب بالمواصالت العامة ، فاختر القطارات أو الحافالت حیث یمكنك حجز مقعد. واتبع القواعد خالل  

 لة!الرح

 ال تتواجد في مجموعات اجتماعیة كبیرة. أجل التعمید الكبیر وحفالت الزفاف والجنازات وغیرھا من التجمعات الكبیرة.

.تخییمالوأماكن  ةحباسماكن القریبا سیكون ھناك أیضا قواعد ال
. 

 لخارجا الى السفر
أغسطس. عندما تنصح وزارة الشؤون   31األوروبي حتى تنصح بعدم السفر خارج االتحاد  -وزارة الخارجیة السویدیة 

 الخارجیة بعدم السفر، قد تحتاج إلى تأمین إضافي إذا كان ال یزال علیك الذھاب 

 UD.seیونیو ، یمكنك السفر إلى بعض دول االتحاد األوروبي. لكن ھذا یمكن أن یتغیر بسرعة. على موقع  30اعتباًرا من 

 ھناك معلومات عن ذلك (باللغة السویدیة).

 قد تختلف قواعد كیفیة حمایة نفسك في بلدان مختلفة. 


