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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 ، 
كالمار وجمیع  اإلداري لمقاطعة   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
عندما یصاب شخص ما في المنزل ، یجب على الجمیع 

 البقاء في المنزل.
) ، فیجب على أي شخص آخر یعیش ھناك 19-إذا قام شخص ما في المنزل باختبار نفسھ وكان مصاباً بكورونا (كوفید 

 أیًضا البقاء في المنزل.
 المختلفة. اآلن الجمیع ینتظرون الموافقة على اللقاحات 

 یتم اختبار تلك التي سیتم استخدامھا في أوروبا بعنایة في االتحاد األوروبي أوالً.
 حتى یتم اختبارھا ، ال یمكن استخدامھا.

بمجرد وصول اللقاح إلى السوید ، تبدأ التطعیمات. إذا سارت جمیع عملیات النقل واالختبارات على ما یرام ، فستأتي 
 .2021ر الجرعات األولى في ینای

أولئك الذین ھم في أمس الحاجة للقاح یجب أن یحصلوا علیھ أوالً وضعت وكالة الصحة العامة السویدیة قائمة بالترتیب 
 الذي یتم فیھ التطعیم.

 . األشخاص الذین یعیشون في مساكن خاصة للمسنین أو لدیھم رعایة منزلیة1

الموظفین في رعایة المسنین والرعایة الصحیة والرعایة الطبیة. . أیضا 1أولئك الذین یعملون معھم في النقطة 2.

 . األشخاص الذین یعیشون ولدیھم اتصال وثیق مع األشخاص الذین یتلقون الرعایة المنزلیة. 3
 یتم تطعیم أولئك الذین یعیشون في منازل مختلفة ھناك. یمكن لألشخاص اآلخرین حجز لقاحاتھم بأنفسھم.

 المزید من المعلومات حول ذلك الحقًا.سیكون ھناك 
في المجموعات ذات األولویة ، یمكن تطعیم  عندما یتم تطعیم كل فرد

اآلخرین. تعتقد وكالة الصحة العامة السویدیة أنھ یمكن تطعیم الجمیع في 
 . 2021خریف عام 

تأتي جرعات اللقاح إلى السوید في جوالت مختلفة. ثم یتم توزیعھا مباشرة 
 على المناطق. ھم مسؤولون عن التطعیمات.

 اللقاح مجاني للجمیع.
 السوید عدة أنواع مختلفة من اللقاحات اشترت

 اللقاح مختلف قلیالً.
قد یكون البعض أكثر مالءمة لكبار السن. قد یكون البعض اآلخر أكثر 

 مالءمة إذا كنت تعاني من أمراض معینة.
إنھا في طور االستكشاف.  لكن ھذا غیر معروف اآلن

 یأتي اللقاح من عدة شركات مختلفة.

 إضافي: 
عندما یصاب شخص ما في المنزل ، یجب  

 على الجمیع البقاء في المنزل. 
إذا قام شخص ما في المنزل باختبار نفسھ  

) ، فیجب  19-وكان مصاباً بكورونا (كوفید 
على أي شخص آخر یعیش ھناك أیًضا البقاء 

 في المنزل. 
الذي بقي في   إذا لم تظھر على الشخص

المنزل أي أعراض بعد سبعة أیام ، فیمكن  
للشخص العودة إلى العمل أو المدرسة. یجب  

على الشخص الذي اختبر نفسھ أن ینتظر 
 حتى یتلقى إجابة. 

حتى األطفال الصغار الذین یذھبون إلى  
المدرسة التمھیدیة أو المدرسة یجب أن 

 یكونوا في المنزل. 


