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 برگھھای اطالعات ھر دو ھفتھ یکبار 
ما می خواھیم  . این برگھھای اطالعاتی از گروە بحران استان کالمار می باشد
 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را در اختیار شما قرار بدھیم 

منتشر  یک ھفتھ در میان " خبرھای تازە در بارە کرونا"در طول تابستان 
ولی اگر اتفاقی بزرگی پیش بیاید انتشار خبرھا بھ دفعات بیشتری  . خواھد شد

  .انجام خواھد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

خبرھا دربارهٴ كروناتازه    

BYT TILL 
KOMMUN 
LOGOTYP 

در دوران کرونا "منزلتعطیالت در  ’’ 

!کباب کردن در تابستان لذت بخش است
و بعضی اوقات وضعیت . ولی قوانین بسیاری برای جلوگیری از آتش سوزی وجود دارد! کباب کردن عالی است

  . است کھ یعنی  آتش براه انداختن ممنوع است" آتش قدغن"
 سوئد می گذارانند. افرادی بیشتری  رو بھ طبیعت میبرند!امسال خیلی ھا تعطیالتشان را در 

اگر می خواھید در طبیعت آتش براه بیاندازید کھ کباب کنید این کار را بھ شکل معقولی انجام دھید! از محل ھای 
 مخصوصی کھ شھرداری برای کباب کردن در نظر گرفتھ است استفادە کنید.   

د بھتر است  محلی کھ اطراف آن شن و ریگ  است را انتخاب کنید. بھ این مسئلھ اگر محلی برای کباب کردن وجود ندار
نیز توجھ داشتھ باشید، محلی را کھ انتخاب می کنید نزدیک علف ھای خشک، بتھ  و درخت نباشد و ھمیشھ آب ھمراە 

 خود داشتھ باشید کھ بتوانید آتش را خاموش کنید.
دقیقھ منتظر بمانید، و اطمینان حاصل  ۱۰ھا را بھ ھم بزنید تا خاموش شوند.  زمانی کھ کباب کردن شما تمام شد: زغال

 تماس بگیرید. ۱۱۲کنید کھ کامال سرد است و آتشی باقی نماندە است. با این وجود اگر اتفاقی افتاد: با 
 ھرگز روی کوە و یا تختھ سنگ ھای صیقلی آتش براه نیاندازید.آنھا می توانند ترک بردارند.

ھ ممنوعیت آتش براه انداختن را بررسی کنیدھمیش  
در روزھای خشک و گرم خطر بسیار زیاد برای آتش سوزی وجود دارد. ان زمان می تواند آتش بر پا کردن در طبیعت 

 ممنوع باشد.
ولی ھر شھرداری خودش تصمیم می گیرد کھ آیا روشن کردن آتش ممنوع است یا نھ و خطرات می توانند بھ سرعت 

 تغییر کنند.
بھ ھمین خاطر ھر زمان کھ شما می خواھید کباب کنید نیاز دارید کھ اول کنترل کنید. نقشھای از استان کالمر وجود دارد  

کھ در آن شما می توانید مشاھدە کنید کھ در کجا مجاز است کھ کباب کنید. شما می توانید این را در شواری اداری  
 روە نجات جستجو کنید.  شھرستان ، شھرداری یا وب سایت گ

آیا : حتی اگر آزاد است کھ کباب کنید شما باید خود بر رسی کنید
خوب است کھ امروز آتش براه انداخت؟ برای اطالعات بیشتر می 

 BRANDRISKخطرآتش سوزی در بیرون توانید بھ برنامھ 
UTE در آنجا شما مسقیما می توانید ببنید کھ آیا در . نگاھی بیندازید

قسمتی کھ شما تصمیم دارید کباب کنید زمین و یا جنگل خشک  
 )  این برنامھ فقط بھ زبان سوئدی است. ( است یا نھ

ھر شھرداری خودش تصمیم می گیرد کھ آیا آتش بر 
پا کردن آزاد است یا نھ. ولی این تصمیم ھا می توانند 

 .بھ سرعت تغییر کنند
ممنوع است. رنگ رنگ نارنجی معنی می دھد کھ 
 سبز معنی می دھد کھ آزاد است. 

 QRبا ھدایت  تلفن بھ یک کد 
 . بھ یک صفحھ وب می آیید
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اریم کھ در  بالکن کباب درست کنیم؟آیا اجازە ذ  
ھیچ قانونی وجود ندارد کھ کباب کردن در داخل بالکن را ممنوع 
کردە باشد. ولی خیلی از مستاجرھا و انجمن ھای خانھھای رھنی 

 قوانینی دارند کھ مردم باید آن را رعایت کنند.
مردم نباید منقل کباب زغالی در  بالکن داشتھ باشند. قبل از کباب 

کردن از ھمسایھ سوال کنید. خیلی ھا اعتقاد دارند کھ دود کباب 
 آزار دھندە است. 

از منقل کباب برقی و یا اجاق گازی بھ جای آن استفادە کنید . ھرگز 
 از محل منقلی کھ روشن است دور نشوید.  

 آتش سوزیھای بزرگ در سوئد
اینجا  استان کالمار جنگل ھای بسیاری دارد. اگر آتش سوزی از 

 شروع شود بسیارآسان آتش بھ قسمتھای دیگر سرایت می کند.
خیلی جنگل ھا در آتش سوختند. در ھمان سال آتش  ۲۰۱۸سال 

 سوزیھابی در قسمت ھای دیگر کشور ھم اتفاق افتاد.
 آتش سوزیھائ بزرگی در وست مند لند بھ وقوع پیوست. درختھایی بھ ارزش میلیون ھا کرون در آتش  ۲۰۱٤در سال

 سوختند. این خطر وجود داشت کھ انسان ھا و حیوانات نیز از بین بروند.
حتی از  کالمار آتش نشانان و کامیون ھای آتش نشانی برای کمک بھ آنھا فرستادە شدند. ھزاران نفرھم بھ طور داوطلب 

 بھ کمک آنھا شتافتند.

می خواھید شما تعطیالت را در خانھ 
 باشید ؟

را آیا شما کلمھ ھمستر(تعطیالت) 
شنیدەاید؟ کلمھ ھمستر یعنی تعطیالت کھ 

با کلمھ " ھمما" (خانھ) مخلوط شدە 
 .است

این یک کلمھ اختراع شدە است کھ  این 
معنی را می دھد کھ ادم  تعطیالتش را 

در خانھ می گذراند ( «تعطیالت 
منزلی»). امسال خیلی ھا انتخاب 

 .داشتھ باشند " hemester"  کردەاند کھ


