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ARABISKA 

 أسبوعینصحیفة المعلومات كل 
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
 نوفمبر 24اعد الثمان اعتباًرا من وقالیبدأ سریان 

 العدوى في السوید آخذة في االزدیاد. لذلك ، المزید من النصائح والقیود قادمة اآلن. 

 معًا فقط في التجمعات العامة والمناسبات العامة.  اشخاص   8یمكن أن یتواجد 

السویدیة وجمیع الوكاالت األخرى معًا لمنع انتشار العدوى. لذلك ، یستمر وضع قواعد تعمل الحكومة ووكالة الصحة العامة 
 جدیدة. تطبق بعض القواعد في جمیع أنحاء البالد. القواعد األخرى تنطبق فقط على مقاطعات معینة.

االخرین ، واغسل یدیك والبقاء في ال تزال القواعد األكثر أھمیة تنطبق على السوید بأكملھا: أن تحافظ على مسافة بینك وبین 
 ).19-المنزل عندما تظھر علیك أعراض كورونا (كوفید 

أشخاص فقط قد یجتمعون في "التجمعات العامة" أو "المناسبات العامة". االستثناء الوحید ھو  8قاعدة جدیدة للبلد كلھ ھي أن 
 شخًصا.  20الجنازات. حیث یمكن أن یشارك 

الجدیدة أیًضا أنھ یمكن للشرطة إیقاف أو حل تجمع عام إذا كان ھناك عدد كبیر جدًا من األشخاص. یمكن أن یُحكم تعني القواعد 
 أشھر. 6على أي شخص یرتب اجتماًعا عاًما بغرامة أو بالسجن لمدة 

لقیود خالل عید المیالد أسابیع. إذا لم یتحسن الوضع بعد ذلك ، یمكن أن تستمر ا 4نوفمبر وتطبق لمدة  24تسري القاعدة في 
 ورأس السنة الجدیدة.

 مرة أخرى  -قواعد جدیدة لدور رعایة المسنین 

مرة أخرى ، لكن الفیروس عاد اآلن. لذلك  لزیارةافي الربیع وأوائل الخریف ، كان ممنوعا زیارة دور رعایة المسنین. ثم سمح ب
وبالتالي ستكون دور رعایة المسنین بشأن الحظر المحلي على ، قررت الحكومة أنھ یجوز لوكالة الصحة العامة اتخاذ قرار 

 مختلفة في جمیع أنحاء البالد. سیكون ھناك حظر في األماكن التي تحتاجھا.

الفرق عن السابق ھو أن أولئك الذین یعیشون في دار لرعایة المسنین یمكنھم 
قبلمقابلة أزواجھم أو زوجاتھم أو السامبو . حیث لم یسمح  بذلك من   

، یجب علیك االتصال بھم دار لرعایة المسنین إذا كنت ترغب في زیارة 
 واالستفسار عما إذا كان بإمكانك الحضور

2021نوفمبر حتى فبرایر  21وھذا اعتباراً من   

ً  -بشرى سارة    قد تأتي اللقاحات قریبا

تقوم العدید من شركات األدویة اآلن بتطویر لقاحات. یعتقد الكثیرون أنھ قد 
یكون ھناك لقاح ضد كورونا مطلع العام المقبل. لكن ھذا اللقاح ال یذھب إلى 

والمرضى والعاملین في مجال  الجمیع على الفور. أوالً ، یجب تطعیم المسنین 
 الرعایة الصحیة.

إذا سارت األمور على ما یرام ، یمكن تلقیح الجمیع في السوید في خریف عام 
 . لكن ھذا لیس معروفًا بعد.2021

مثال:  -التجمعات العامة 

مظاھرات أو محاضرات للجمھور  
واالجتماعات الدینیة والمسارح ودور 
 السینما والحفالت الموسیقیة وغیرھا.

مثال  -عام  حدث  

مسابقات وعروض في الریاضة والرقص  
 والمتنزھات واألسواق والمعارض 

على المدارس ووسائل  القواعد ال تنطبق 
النقل العام والمحالت التجاریة. ال ینطبق  

ھذا أیًضا على االجتماعات الخاصة ، لكن 
الحكومة تأمل أن یظل الناس یفھمون أنھ 

 لیس من الجید أن یلتقي الكثیرون.


