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

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

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  
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من المھم اتباع  -العدوى تتزاید مرة أخرى في السوید 
 القواعد!

أداء مقاطعة كالمار جیًدا.  مازالأیضا في السوید. لكن حتى اآلن ، وتتزاید العدوى اآلن في العدید من البلدان في أوروبا. 

 لكي ال نتأثر.,یجب أن نكون أكثر حرًصا

المقاطعات األخرى. لكن ھذا یمكن أن یتغیر  باقيفي مقاطعة كالمار ، لیس لدینا حالیًا قدر من العدوى كما ھو الحال في 

 بسرعة. 

من   كل فرد على بالعدوى ، فیجب اباصكان م) و19-ر فیروس كورونا (كوفید اختبقد أجرى اإذا كان أحد أفراد األسرة 

في المنزل. ھذا ما تقولھ لیزا البي ساندیلین ، طبیبة مكافحة العدوى في مقاطعة كالمار. "كانت ھیئة  البقاء األسرة  أفراد

الصحة العامة قد قررت ذلك من قبل. ولكن إذا أصبح ذلك ضروریًا ، یمكنك وضع قواعد أكثر صرامة في كل مقاطعة أو 

 أكتوبر.  19منھا ". إنھ صالح من أجزاء 

إذا بدأت العدوى في االنتشار أكثر في المقاطعة مرة أخرى ، یمكن لوكالة الصحة العامة وطبیب مكافحة العدوى في  

 المقاطعة تقدیم نصائح عامة محلیة معًا. یمكن أن تكون النصیحة حول أشیاء مختلفة.

األشخاص اللذین یعتبرون من المجموعات المعرضة للخطر. أو أنھ ال یجب على سبیل المثال ، ال یجوز لك السفر أو زیارة 

 علیك الذھاب إلى مطعم أو الصاالت  الریاضیة أو أماكن أخرى یتجمع فیھا الكثیر من الناس.

 قد تفرض أیًضا قواعد تنص على أنھ یجب علیك فقط مقابلة األشخاص الذین تعیش معھم.

 كیفیة انتشار العدوى.قد تختلف القواعد اعتمادًا على 

یجب أن نتحلى بالصبر. ونتعود على حمایة أنفسنا من الفیروس بطرق مختلفة. "وباء 

 كورونا سیؤثر على المجتمع لفترة طویلة. ستكون ھناك قیود لمدة عام على األقل " 

 ھذا ما قالھ یوھان كارلسون ، الرئیس التنفیذي لھیئة الصحة العامة.
)  بلغات مختلفة19-العامة: حول (كوفید وكالة الصحة   

 وّجھ كامیرا الھاتف إلى الرمز. ثم تأتي إلى معلومات ھیئة الصحة العامة


