
 
 
 

23 ستی  اگ  
۲۰۲۰دسمبر /  

DARI 

 اوراق اطالعاتی ھردوھفتھ یکبار. 
  .این اطالعات ازطرف  ادارە عافات  والیت کلمرتھیھ شده است 

ھمکاری در عافات شھرکلمر،ھمکاری بین کلیھ شھرداری ھای  
والیت، ومنطقھ شھرکلمر ، شورای اداری شھری کلمرو سایر  

مقامات در والیت است. در بحران ھای جامعھ ، ما با ھم تصمیم می  
 گیریم و بھ یکدیگر کمک می کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
طبیق واکسین در تمام سویدن رایگان میشود.ت  

 بھ زودترین فرصت واکسین درکلمرمی آید. وتطبیقش رایگان است.
 آن عدە یکھ دراوروپا آزمایش میشوداول دراوروپا تطبیق میشود.

 کسانیکھ قبالن واکسین شدە اند اجازە واکسین دیگر را ندارند.
واکسین در سویدن می آید وبھ تطبیقش شروع مییشود. اگرھمھ ترانسپورت و آزمایشات خوب بھ زودترین فرصت 

) می آید. ۲۰۲۱پیشرفت در طی ماە ینواری (  
صحت عامھ یک لیستھ ی ترتیب نمودە اند آژانس اطالعاتی کسانیکھ بھ واکسین بیشتر نیاز دارند، آنھا در ردیف اول اند. 

د.کھ چی گونھ واکسینھا تطبیق شون  

 .از مراقبت در منزل برخوردار ھستند ایکنند  یم یسالمندان زندگ ژهیو یکھ در خانھ ھا یافراد/ ۱
صحی و وتداوی. یمراقبت ازسالمندان و مراقبت ھا کارمندان نیھمچن .کنند یکارم)۱( بھ درجھکھ با آنھا  یکسان /۲

 .دارند کیارتباط نزدو .منزل برخوردارندکھ ازمراقبت درزندەگی میکنند. یبا افراد  نزدیک کھ ی اشخاص/ ۳
خود را   ونیناسیتوانند واکس یمگریافراد د .شوند یم نیکنند در آنجا واکس یم یمختلف زندگ یکھ در خانھ ھا یکسان

.کنندریزرف   
 در آیندەی نزدیک معلومات بیشتری می آید.

 یمزین گرانیشده باشند ، د نیدار واکس تیھمھ افراد گروه اولو یقتو
معتقد است کھ ھمھ  ندیسو صحت عامھشوند. آژانس  نیتوانند واکس

.شوند نیواکس  2021الی خزانتوانند  یم  

ً ی. سپس مستقدیآ یم ندیمختلف بھ سو یدوره ھا واکسن در یوزھاد  ما
د.ھستن ونیناسیواکس ینشوند. آنھا مسئول یم عیدر مناطق توز  

 واکسین برای ھمھ رایگان است.

 سویدن از بسیاری واکسین ھای مختلف خریداری نمودە است.
ن ھا یک کمی مختلف اند.واکسی  

یک قسمی برای سالمندان خوب است. و بعضی دیگرش برای کسانیکھ 
 مریضی ھای مختلف دارند.

مگرھنوزانسان نمیداند. در حالت جستجو قراردارد.  
 واکسین از شرکت ھای مختلف می آید.

 موارد اضافی. 
خانھ آلودە میشود باید  زمانیکھ یک عضو  
 ھمھ در خانھ بمانند. 

اگر شخصی در خانھ خود را آزمایش کرده  
داشتھ باشد ،ھرکسی   (covid-19) و کرونا

دیگری کھ باآن زندگی می کند نیز باید در  
 .خانھ بماند

اگرفردی کھ درخانھ مانده است بعد ازھفت  
روزھیچ عالئمی پیدانکند، فرد می تواند بھ 

برگردد.شخصی کھ خودش را  کار یا مکتب 
آزمایش کرده باید منتظر بماند تا پاسخی  

 دریافت کند. 
ھمچنان اطفال کودکستان ومکتب باید بھ 

 خانھ بمانند.


