
 ۲۱ شمارهٴ 
 ۲۰۲۰ نوامبر   

FARSI 
 جدیدترین خبرھا در بارە کرونا 

 یکبار  ھفتھ دو ھر اطالعات  برگھھای
است.  شدە تھیھ کالمار استان در بحران در   ھمکاری از اطالعات برگھ این

 استان ھای شھرداری ھمھٴ  بین  ھمکاری یک   کالمار استان در  بحران ھمکاری
  ھنگام در  باشد. می استان در  مقامات سایر  و کالمار استان ھای منطقھ کالمار،
  می کمک  یکدیگر بھ و گیریم می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

شد  خواھند اجرا قانون ۸ این  نوامبر ۲٤ تاریخ از
با دارند اجازە نفر ۸ فقط . ھستیم  محدویت و توصیھ چندین شاھد ما دلیل ھمین بھ  است. گسترش حال در ئدسو در عفونت
  باشند.  داشتھ شرکت ھمگانی ھای مناسبت و عمومی مجامع در ھمدیگر

 لو ج  عفونت  گسترش از کھ کنند می  کوشش و  تالش یگدیگر ھمکاری  با مقامات  دیگر و  عمومی  بھداشت  آژانس دولت،
 قوانین  بعضی   ولی  شود می  کشور کل شامل قوانین  برخی  کنند.می  توصیھ را جدید قوانین  این  خاطر ھمین  بھ کنند. گیری
 شود. می  اجرا استانھا از بعضی  در فقط  دیگر

 ھنگام خانھ در ماندن  و   دستھا شستن  ، اجتماعی  فاصلھ حفظ جملھ از :  شود می  سوئد سرتاسر شامل کماکان  قوانین  مھمترین 
 )۱۹ کوید ( کرونا عالئم بروز

  یا  عمومی" ھای "مکان  در کھ دارند اجازە نفر ۸ فقط کھ است  این  شود می  کشور ھمھ شامل کھ جدید قانون  یک

 دھند. می  شرکت  اجازە نفر ۲۰ بھ آنجا در کھ است  جنازە تشیع مراسم استثنا، مورد تنھا شوند. جمع عمومی" ھای "مناسبت 

 خیلی  تعداد اگر کند منحل یا متوقف را عمومی  اجتماع یک تواند می  پلیس کھ است  معنی  این  بھ ھمچنین  دیدج قوانین  این  
مدّت بھ حبس یا نقدی جریمھ بھ تواند می  دھد می   ترتیب   را عمومی  جلسھ کھ شخصی  شوند. جمع محل یک در ھم با زیادی

 شود. محکوم ماه ۶

 ھا محدودیت  این  ، باشد نیافتھ بھبود مدت  این  طول در وضعیت  اگر شود. می  اعمال ھھفت ۴ برای و   نوامبر ۲۴ از قانون  این 
 باشند. داشتھ ادامھ نیز نو  سال و  کریسمس طول در توانند می 

دیگر  یکبار -سالمندان  خانھ برای جدید قوانین

 بھ است. بازگشتھ ویروس اکنون  اما ، شد مجاز دوباره سپس بود. ممنوع سالمندان  ھای خانھ از بازدید ، پاییز اوایل و  بھار در
 بگیرد. تصمیم سالمندان  خانھ محلی  ھای ممنوعیت  مورد در عمومی  بھداشت  آژانس کھ است  گرفتھ تصمیم دولت  دلیل، ھمین 

 شود. می  ایجاد ممنوعیت  است  الزم کھ ھایی  مکان  در و  بود خواھد متفاوت  کشور کل در قوانین  این   بنابراین 

  سامبوی) (یا و  ھمسر با توانند می  کنند می  زندگی  سالمندان  خانھ در کھ افرادی کھ است  این  دارد قبل با نون قا این  کھ تفاوتی 
  نداشت. وجود امکانی  چنین  قبالً  باشند. داشتھ مالقات  خود

رفتن  از قبل ، کنید بازدید اقامت  محل یک از خواھید می  اگر
 رفتن  اجازە آیا کھ کنید سوال و  بگیرید تماس  اول باید بھآنجا
 دارد. اعتبار ۲۰۲۱ فوریھ تا نوامبر ۲۱ از قانون  این  . دارید

وارد صحنھ در بزودی  تواند می واکسن  –  جدید خبرھای
 شود

 واکسن  تولید حال در دارویی  ھای شرکت  از بسیاری اکنون 
 سال ابتدای در است  ممکن  کھ باورند این  بر بسیاری ھستند.

 واکسن  این  اما باشد. داشتھ وجود کرونا ضد واکسن  آینده
 و   بیماران  ، مسن  افراد  ، اول رسد. نمی  ھمھ بھ بالفاصلھ

 شوند. واکسینھ دبای کنند می  کار بھداشتی  مراکز در کھ کسانی 

 پاییز تا توانند می  سوئد در ھمھ ، برود پیش خوب  چیز ھمھ اگر
 نیست. مشخص قطعی  طور بھ ھنوز اما شوند واکسینھ ۲۰۲۱

 مثال  -عمومی جلسھ
  جلسات  ، عموم برای سخنرانی  یا تظاھرات 

 دیگر. موارد و کنسرت  ، سینما ، تئاتر ، مذھبی 
 مثال   - ھمگانی  ھای نمایش

  ، رقص ، ورزش در ھا نمایش و  مسابقات 
 نمایشگاه ، بازارھا ، شھربازی

 و  عمومی  نقل  و  حمل ، مدارس برای قوانین  این 
 جلسات  در مورد این  شوند. نمی  اعمال ھا مغازه

 امیدوار دولت  اما ، کند نمی  صدق نیز خصوصی 
 تجمعات  کھ کنند درک وجود این  با مردم کھ است 

 نیست. خوب  زیاد تعداد با


