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ARABISKA 

 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
وجمیع  اإلداري لمقاطعة كالمار  مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 جدیدة من وكالة الصحة العامة السویدیة  اتتوجیھ 

 . یمكنك زیارة دور العنایة بكبار السن مرة أخرى. 1

. یجب على جمیع البالغین البقاء في المنزل إذا أصیب أحد أفراد األسرة بكورونا. ھذان توجیھان جدیدان من وكالة الصحة  2 

 العامة السویدیة. 

 یجب على جمیع البالغین البقاء في المنزل إذا كان أحدھم مریًضا 

 بفايروس  �جب اختبار أي شخص تظهر عل�ه األعراض لمعرفة ما إذا كان
�
ا  19-كورونا (كوف�د   مصابا ). إذا كان الشخص مصاب�

ل  الذين �قطنونبالمرض ، ف�جب ع� كل  ف ي الم�ف
ا البقاء �ف يتواصل الطب�ب المسؤول عن   العمل. و عدم الذهاب ا�  مع�

هم بما �جب عليهم فعله ("قواعد الس19-االختبار (اختبار كوف�د  ا و�خ�ب لوك"). ثم �كتب  ) مع أولئك الذين �ع�شون مع�

ل الحصول ع� تع��ض عن الراتب.   الطب�ب شهادة.  ف ي الم�ف
طلب شهادة ت�مكن ألولئك الذين لديهم وظ�فة و�ق�مون �ف

ا ، فهناك طب�ب مسؤول عن كل اختبار. إنه تع��ض. الالطب�ب للحصول ع�  ا ولم تقابل طبيب� ا ذات�� حىت لو أج��ت اختبار�

ي المقاطعة   ع� كل القواعد.  لحصت   عندها . بك  الطب�ب الذي يتصل
منطقة مقاطعة كالمار ، المسؤولة عن الرعا�ة الصح�ة �ف

ي �قوم الشخص ب ت��د ان،
وىف ي ع� الموقع اإلل��ت

تع��فالرقم استخدام �جب عندها  . se. 1177طلب إجراء اختبار ذاىت

ي ال
ي ، فاتصل التع��ف ال. (إذا لم �كن لد�ك رقم bank-idم��ف

�جب ع� األطفال   بالمركز الص�ي بدً� من ذلك)م��ف

ل. �مكن ألي شخص ال   - 9-1الصفوف  - ة أو المدرسة التمه�د� الروضاتاألصحاء الذين �ذهبون إ�  ف ي الم�ف
عدم البقاء �ف

ل مرة أخرى.  ف  تظهر عل�ه أي أعراض أن �غادر و�صطحب األطفال ثم �عود إ� الم�ف

 رعایة المسنین اآلن یمكنك زیارة دار  -بشرى سارة  

ا من  ا للعد�د من كبار السن عندما لم يتمكنوا من مقابلة أقار�ــهم وأصدقائهم. ول�ن اعتبار� ا صعب� أ�ت��ر ، �مكنك   1لقد كان وقت�

ف مرة أخرى.  ي الحذر الشد�د.   ز�ارة دار رعا�ة المسنني
ا ألنه ال تزال هناك مخاطر ع� كبار السن ، �جب ع� الجميع تو�ف نظر�

هناك قواعد  مكن أن تكون من  الم اع قواعد خاصة. تقوم أوً� باالتصال بالسكن و�سأل عن القواعد المطبقة. عل�ك اتب

ف .  خاصىة بكل دار من ي وكالة الصحة العامة الس��د�ة:   دور رعا�ة المسنني
قال أندرس ت�جن�ل ، اختصا�ي األو�ئة الحكو�ي �ف

ا وعقل��   ا". "لذلك ، �جب أن �كون الناس قادر�ن ع� االجتماع مرة أخرى." "�جب أن �شعر الشخص  بحالة ج�دة ، جسد��

هم ال�ث�ي عن الحما�ة واألمن. لذلك ، �مكن للس��د اتخاذ هذە الخطوة. ل�ن من   منذ اندالع و�اء كورونا ، تعلم الباحثون وغ�ي

 المهم أن يتحمل الجميع المسؤول�ة و�تبعوا القواعد. 


