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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
قوانین الی اکنون ھر کس مسئولیت را بر عھده می گیرد 

 .+ را از بین ببرد 70مربوط بھ 
+ را حذف می کنند. با وجود این واقعیت کھ عفونت 70آژانس اطالعاتی صحت عامھ سویدن و دولت اکنون قوانین 

 .دوباره در حال افزایش است

 ."نھ فقط افراد مسن باید مسئولیت آن را بپذیرند -عامھ، می گوید: "اکنون ھمھ لنا ھالنگرن ، وزیر صحت   

سال (بیش از  70شیوع بیماری ھمھ گیر کرونا ، بسیاری از مردم بھ حفاظت بیشتری احتیاج داشتند. برای افراد باالی 
 .خطرناک تر است (covid-19) سال) و کسانی کھ مریضی دارند ، ازویروس کرونا 70

براین محدودیت ھا برای آنھا شدیدتر بوده است. آنھا با افراد دیگر مالقات نخواھند کرد و از ھر نظر مراقب ھستند. بنا
 .عالوه بر این ، آنھا اجازه بازدید از بیمارستان ھا یا خانھ ھا را نداشتند

ایی می کنند. آنھا فکر کردند کھ اما بسیاری از افراد مسن دوره سخت دیگری را پشت سر گذاشتھ اند و احساس بسیار تنھ
 .اجازه بیرون رفتن ندارند و بیش از حد در خانھ مانده اند. آنھا از نداشتن زندگی اجتماعی مشکالت روحی دارند

اما اکنون آژانس صحت عامھ سویدن می گوید کھ باید قوانین یکسانی برای ھمھ افراد جامعھ وجود داشتھ باشد. حتی 
 .شتن این محدودیت اکنون کھ عفونت در حال افزایش است ، عجیب بھ نظر می رسدافراد مسن. کنار گذا

اما اکثر افراد جامعھ می دانند کھ باید در تجارت و جاھای دیگر فاصلھ خود را با افراد مسن حفظ کنید. بھ این ترتیب 
الم ھستند مالقات می کنند و بھ پیاده روی افراد مسن می توانند بھ جامعھ بپیوندند و بھ عنوان مثال با دوستانی کھ کامالً س

 .می روند

آندرس تگنل در آژانس صحت عامھ سویدن می گوید: "ما باید سالمت ھمھ افراد را بررسی کنیم." "اکنون افراد مسن و  
 ." مریضی نمی توانند این مسئولیت را بھ دوش بکشند. اکنون باید بھ ھمھ کمک شود

نواده" نیز از اھمیت فوق العاده ای برخوردار می شود. اگر بزرگساالنی کھ با ھم زندگی بنابراین ، قانون "قرنطینھ خا
 .می کنند کسی بعد آزمایش بداند کھ ویروس کرونا دارد باید در خانھ بمانند

) باید بھ مکتب بروند. (یک بزرگسال سالم کھ ھیچ  9-1کودکان سالمی کھ بھ دورە آمادگی مکتب می روند (کالس 
  ).عالمتی ندارد ممکن است کودکان را تحویل بگیرد یا آنھا را در مکتب بیاورند و سپس دوباره بھ خانھ ببرند

 .اکنون ھمچنین اعمال می شود کھ ھر والیت می تواند محدودیت ھای خود را تعیین کند ، شوراھای عمومی محلی
ست ، می گوید: "در صورت لزوم ، می توانید قوانین لیزا لبھ سندلین ، کھ یک داکترکنترول عفونت در والیت کلمرا
 ".سختگیرانھ تری در تمام یا قسمت ھای یک منطقھ داشتھ باشید


