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DARI 

. کبار یھردوھفتھ  یاطالعات اوراق   
شده است.   ھیتھکمیتھ شھرکلمربحران  یھمکاربا  یاطالعاتاوراق 

. میبھ شما ارائھ دھرا   والیت ی قیاطالعات دق میخواھ یما م  
. اگر  دیآ  یھفتھ مدوھر در بین  درباره کرونا راخبا در طول تابستان

. رسند ی اوقات فرا م شتریرخ دھد ، آنھا ب  یاتفاق بزرگ  

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
. کنند یرا شروع م کتبو جوانان دوباره م اطفال اکنون  

نیاول یبراشاگردان  فاکولتھ ھا و لیسھ ھا شوند. دانش آموزان و ی دوباره شروع م کاتب اکنون م
. روند   ی م کاتبم   عد بار در طول چند ماه ب  

. ادامھ دھند  صحت عامھ آژانس یطبق دستورالعمل ھا دیاما عفونت تمام نشده است و ھمھ با  
.روند یم بھ مکتب . حاال آنھا ھمدرس خواندند در خانھ یمتوسطھ دوره دوم بھار کاتبجوانان در م  

و معلمان بتوانند شاگردان شده است کھ  میتنظ یآنھا بھ گونھ ا یدارند و محل ھا  یدیجد یبرنامھ ھا والیت نیا کاتبم
ھمزمان  شاگرادن ھمھ  ستیالزم ن نیداده اند ، بنابرا رییخود را تغتقسیاوقاتھای  زینمکاتب کنند.  یرویپ نیقوان نیاز ا
.باشندصنف  کیدر   

. دھد ینشان مصحت عامھ آژانس  راآمار نیستند.انی نظر بھ دیگران خوب نیقوان تیعادرر  سال 29تا  20 نیجوانان ب  
خواھند داشت و از   ینیقوان زیھا نفاکولتھ ،  نیھستند. بنابراسرایت کنندە و ساری در حال حاضر  نیسن نیا نیھمچن

.کنند ی حاصل م نانیدقت جوانان اطم  

 مکاتب متوسطھ نیز باید قوانین را رعایت کنند.

ل یدل نیکرونا آلوده شده اند. بھ ھم روسیمعلم بھ و ایرفتھ اند. فقط چند کودک   کتبدر بھار بھ ماطفال متوسطھ ھمھ 
. رفتن ادامھ دھند کتببھ م دیکھ کودکان با دیگو یم یدسوصحت عامھ آژانس 

توانند آلوده شوند" ، اما آنھا بھ  ی: "کودکان مدیگو یکلمر، مروالیت کنترل عفونت دمتخصص ،  نیالبھ سندل زایل
.ندارند یادیز یشوند و آلودگ یم ماریندرت ب

یکارکنان درآنجا آلوده شده بودند. شھرداراز  یاست. برخ شدهشاگرد کودکستان رخصت  کی راً یکالمر، اخ والیتدر
.نشوند ی مریضشتریشود تا افراد برخصت  شاگرد کودکستان گرفتند کھ میکنترل عفونت تصمدکتورو   

شود یخواھد بود. سپس دوباره باز مرخصت چند روز  یبراکودکستان کارکنان ،  شیھنگام آزما  

. سپس دیکاررا انجام دھ نیھم دیتوان ی، در صورت لزوم م کاتبم ایھا  کودکستانیشتریصورت آلوده شدن ب در
.کنند یم افتیاطالعات در کتباز م نیکودکان و والد  

.کنند یرویپ نیاز ھمھ قوان دیھا با کودکستان، مراکز اوقات فراغت و کاتبھمھ م  

آنھا را  ای رندیگ یرام اطفال کھ دیباش یکسان دینبا نیدر خانھ بمانند. شما ھمچن دیکھ عالئم کرونا دارند با یکودکان
یگذارید.م  

.چگونھ است کتب شمادر م دینیمختلف وجود دارد. بب کاتبوموالیت در  یمختلف نیقوان  


