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ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اطﻼﻋﺎت دادن راﺟﻊ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻟﻤﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ را در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ "ﺳﻔﯿﺮان ﮐﺮوﻧﺎ" ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎن در اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮭﺎرت دارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ در ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آژاﻧﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﮭﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری  ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﺎﻟﻤﺎر و ﺷﮭﺮداری ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ "ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ" از ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ "ﺳﻔﯿﺮ" ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ روز آﻣﻮزش دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ در آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از  P4 Kalmarو ﺷﻮرای اداری ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ھﺮ "ﺳﻔﯿﺮ" ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اطﻼﻋﺎت در ﻣﺪارس
در طﻮل ھﻔﺘﮫ ، ۳۸ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ "ﺳﻔﯿﺮ" ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
 ٥۰داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ "ﺳﻔﯿﺮان ﮐﺮوﻧﺎ" ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫی ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر دارد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺰد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از او دﯾﭙﻠﻢ و ﻣﺪرک آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اداﻣﮫ دارد
ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر اداﻣﮫ دارد  ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﻮع ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪرﺳﮫ  ،در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر رخ دھﺪ .آن زﻣﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺗﺮ
ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎ ﻧﻮرﻟﻦ  ،ﻣﺪﯾﺮ آﻣﺎدﮔﯽ اﺿﻄﺮاری در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﺘﺎن
ﮐﺎﻟﻤﺎر  ،در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎ آﻣﺎدەﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن را دارﯾﻢ.
 ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،آﻧﮭﺎ ھﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﺑﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ،
ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
"ﺳﻔﯿﺮان ﮐﺮوﻧﺎ" ﻣﮭﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎاﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﻨﻨﺪ.

"اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎرە " ﺳﻔﯿﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
)ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪی(

ﺑﺮﮔﮫھﺎی اطﻼﻋﺎت ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮑﺒﺎر
اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮔﺮوە ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻟﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
.اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ازاﺳﺘﺎن ﮐﺎﻟﻤﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ
در طﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن "ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﺎزە در ﺑﺎرە ﮐﺮوﻧﺎ" ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
.اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
facebook.com/krissamverkan.kalmar

