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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 ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
عند إزالة  -یجب على الجمیع اآلن تحمل المسؤولیة 

 + 70 الخاصىة بمن یزید عمره عن قواعدال
+. ع� الرغم من أن 70 الخاصة ب قواعد ال تقوم وكالة الصحة العامة الس��د�ة والحكومة اآلن ب�زالة س

ا�د مرة أخرى.  � تقول لينا هالينج��ن ، وز�رة الصحة العامة: "اآلن �جب أن يتحمل الجميع العدوى ت�ت
 ول�س كبار السن فقط".  -المسؤول�ة 

  70عندما تف�ث و�اء كورونا ، احتاج ال�ث�ي من الناس إ� حما�ة إضاف�ة. بالنسبة لألشخاص الذين ت��د أعمارهم عن 
ا ( ) والذين �عانون من األمراض ، 70عام� ا فأ���    ا��ب عليهم ا خطر �شكل  )19-(كوف�د    مرض كورونا  عام�

حذر�ن بكل ط��قة. باإلضافة  ا نو اكو أشخاص آخ��ن  ةقابلم �ستط�عوا ملذلك ، كانت القيود قاس�ة للغا�ة بالنسبة لهم. ل
 ��ارة المستشف�ات أو المنازل. بإ� ذلك ، لم ُ�سمح لهم  

ة صعبة للغا�ة وشعروا بالوحدة الشد�دة. ظنوا أنه ل ي    نل�ن العد�د من كبار السن مروا بف�ت
ُ�سمح لهم بالخروج و�قوا �ف

ا.  � ل كث�ي ف من عدم وجود ح�اة اجتماع�ة.  نفس�ةلديهم مشا�ل �شكل الم�ف

ي المجتمع. حىت كبار ل�ن اآلن تقول وكالة الصحة العامة الس��د�ة أنه �جب أن تكون هناك نفس 
القواعد ل�ل فرد �ف

 السن. قد يبدو من الغ��ب التخ�ي عن هذا الق�د اآلن مع تزا�د العدوى. 

ي ا
ي المجتمع �عرفون أنه �جب عل�ك االبتعاد عن كبار السن �ف

ها. بهذە الط��قة  لمحل�ن معظم الناس �ف ال التجار�ة وغ�ي
ف االنضمام إ� المجتمع ، ع� سب� ل المثال ، مقابلة األصدقاء الذين يتمتعون بصحة ج�دة والذهاب  ، �مكن للمسنني

ە.  ف  للت�ف

�قول أندرس ت�جن�ل من وكالة الصحة العامة الس��د�ة: "علينا أن ننظر إ� صحة الشخص بأ�مله". "اآلن كبار السن 
 والمر�ف أنفسهم ال �ستط�عون تحمل هذە المسؤول�ة. اآلن �جب مساعدة الجميع ". 

ا البقاءلذلك ،  ف الذين �ع�شون مع� ا. �جب ع� جميع البالغني " تصبح أ��� أهم�ة أ�ض� فإن قاعدة "الحجر الص�ي العائ�ي
ا بكورونا.  ل إذا كان الشخص الذي �جري االختبار مصاب� ف ي الم�ف

 �ف

لذهاب إ�  ) ا9- 1�جب ع� األطفال األصحاء الذين �ذهبون إ� المدرسة التمه�د�ة أو المدرسة االبتدائ�ة (الصفوف 
ل مرة أخرى). ا�صال  �ستطيعالمدرسة. (الشخص البالغ السل�م الذي ال تظهر عل�ه أعراض  ف  األطفال  ثم �عود إ� الم�ف

 عامة محل�ة.  ارشاداتاآلن �مكن ل�ل مقاطعة وضع قيودها الخاصة ، 

ي مقاطعة كالمار: "إذا أصبح ذلك �ف 
ف ، طبيبة مكافحة العدوى �ف ي ساند�لني ا الىب ف ا ، �مكن أن �كون لد�ك  تقول ل�ي ور��

ي كل منطقة أو أجزاء منها". 
 قواعد أ��� �امة �ف


