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جدیدترین خبرها در بارە کرونا

 یکبار هفتە دو هر اطالعات برگەهای
این برگەهای اطالعاتی از گروە بحران استان کالمار می باشد. ما می خواهیم 

 .اطالعات دقیقی ازاستان کالمار را در اختیار شما قرار بدهیم
در طول تابستان "خبرهای تازە در بارە کرونا" یک هفتە در میان منتشر خواهد 

شد. ولی اگر اتفاقی بزرگی پیش بیاید انتشار خبرها بە دفعات بیشتری انجام 

  .خواهد شد

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

سال بە باال برداشتە می شود باید  ٧٠حاال کە قوانین باالی

   همە مسئولیت پذیر باشند.  
سال بە باال را برمی دارند. با وجود اینکە عفونت دوبارە زیاد  +(70) ٧٠حاال مقامات بهداشتی  و دولت قوانین باالی

 شدە است. 

نە فقط افراد مسن، باید مسئولیت بە عهدە بگیرند". -لنا هالنگرن ، وزیر بهداشت عمومی ، می گوید: "اکنون همە 

داشتند. برای افراد باالی  زمانی کە بیماری همە گیر کرونا  شیوع پیدا کرد، بسیاری از مردم نیاز بە محافظت بیشتری

 (  مبتال شوند. covid-19+( و کسانی کە بیماری دارند ،  خطرناکتر است کە بە بیماری کرونا  )70سال ) ٧٠

بە همین دلیل محدودیت ها برای آنها شدیدتر بوده است. آنها نمی بایست کە با افراد دیگری مالقات داشتە باشند وآنها 

می کردند.عالوه بر این ، کسی اجازه بازدید از آنها را در بیمارستان ها یا خانە ها نداشت.  بایستی از هر نظراحتیاط

اما بسیاری از افراد مسن دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشتەاند و احساس بسیار تنهایی می کردەاند. آنها تصور 

آنها بخاطرمحروم بودن از زندگی اجتماعی ،  میکردند کە اجازه بیرون رفتن نداشتند و بیش از حد در خانە ماندند.

 گرفتار مشکالت روحی بسیاری شدند.

اما اکنون مقامات بهداشت عمومی سوئد می گویند کە باید قوانین یکسانی برای همە افراد جامعە وجود داشتە باشد. حتی  

 ، عجیب بە نظر می رسد.برای افراد مسن. کنار گذاشتن این محدودیت اکنون کە عفونت در حال افزایش است 

اما اکثر افراد جامعە می دانند کە باید در فروشگاە ها و جاهای دیگر فاصلە خود را با افراد مسن حفظ کنند. بە این 

ترتیب افراد مسن می توانند  وارد جامعە شوند و بە عنوان مثال با دوستانی کە کامالً سالم هستند مالقات داشتە باشند و بە 

 بروند.پیاده روی 

آندرس تگنل در آژانس بهداشت عمومی سوئد می گوید: "ما باید سالمت کل افراد را بررسی کنیم." "اکنون افراد مسن و 

 بیمار نمی توانند  خودشان این مسئولیت را بە دوش بکشند. اکنون باید همە کمک کنند".

بە همین خاطر، قانون "قرنطینە خانواده" نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می شود. اگر کسی آزمایش تست   

کرونا بدهد و مثبت باشد ،  باید همە افراد بزرگسال کە با این فرد زندگی می کنند در خانە بمانند.

باید بە مدرسە بروند. )یک  فرد بزرگسال سالم کە  (١-٩کودکان سالمی کە بە پیش دبستانی یا دبستان می روند )کلالس

 هیچ عالمت بیماری ندارد  می تواند کودک را تحویل بدهد و یا تحویل بگیرد و سپس دوباره بە خانە برود.(

اکنون  اینطوری است کە هر استان می تواند محدودیت های خود را تعیین کند ، شوراهای عمومی محلی.

ە یک پزشک کنترل عفونت در استان کالمار است ، می گوید: "در صورت لزوم ، می توانیم  قوانین لیزا لبە سندلین ، ک

 سختگیرانە تری در تمام یا قسمت های یک منطقە داشتە اجرا کنیم."


