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کرونا ۀترین خبرها دربار جدید

 یکبار هفتە دو هر اطالعات برگەهای
 است. شدە تهیە کالمار استان در بحران در همکاری از اطالعات برگە این

 استان های شهرداری همە   بین همکاری یک  کالمار استان در بحران همکاری

 هنگام در باشد. می استان در مقامات سایر  و کالمار استان های منطقە کالمار،
 می کمک یکدیگر بە و گیریم می مشترک تصمیمات  باهم ما جامعە. در بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 رایگان سوئد سراسر در کرونا علیە واکسیناسیون

 بود خواهد
.بود خواهد یگانار واکسن این آید. می کالمار استان بە کرونا واکسن بزودی

  .اکنون همە منتظر این هستند کە واکسن های مختلف تایید شوند.

 .واکسن هایی کە قرار است در اروپا استفادە شود اول در اتحادیە اروپا با دقت آزمایش می شوند.

 .قبل از اینکە آنها آزمایش شوند استفادە نخواهند شد.

 ،شود انجام خوبی بە آزمایشات و  اه نقل و حمل همە اگر شود. می آغاز واکسیناسیون ، سوئد بە واکسن ورود محض بە

 شد. خواهد ارائە ۲۰۲۱ ژانویە در دوزها اولین

 ترتیب از لیستی سوئد عمومی بهداشت آژانس بگیرند. قرار اولویت در باید دارند را واکسن بە نیاز بیشترین کە کسانی

 است. کرده تهیە را واکسن دریافت

 .کنند می دریافت خانگی خدمات یا و کنند می زندگی سالمندان مخصوص خانەهای در کە افرادی - ۱

 مراقبت و بهداشتی های مراقبت و سالمندان از مراقبت در کارکنان همچنین کنند. می کار باال گروه با کە افرادی  -  ۲

 .پزشکی های
 دارند. خانگی خدمات کە کنند می زندگی افردی با یا و نزدیک تماس کە افرادی – ٣

 توانند می دیگر افراد شوند. می واکسینە جا انهم در کنند می زندگی غیره و سالمندان  های خانە در کە افرادی

 کنند. رزرو را خود واکسیناسیون

 آمد. خواهد آیندە در بیشتری اطالعات مورد این در

 عمومی بهداشت آژانس شوند. واکسینە توانند می نیز دیگران ، باشند شده واکسینە دار اولویت گروه افراد همە وقتی

 شوند. واکسینە ۲۰۲۱ پاییز تا  همە کە است معتقد سوئد

 سپس آید. می سوئد بە مختلف های دوره در واکسن دوزهای

 مسئول کە آنها شود. می توزیع ها منطقە در مستقیما  

 دهند. می انجام را کار این هستند واکسیناسیون

 .است رایگان همە برای واکسن این

 سوئد چندین نوع واکسن مختلف خریداری کردە است
 .این واکسن ها  کمی با هم تفاوت دارند 

 مناسب تر مسن افراد برای است مکنم ها واکسن از برخی 

 بیماری کە افرادی برای  توانند می دیگر های واکسن باشند.

  باشند. مناسب دارند خاص های

ولی فعال کسی چیزی در بارە آن نمی داند. در حال تحقیق 

 هستند.

 این واکسن ها از شرکت های متفاوت می آید.

 اضافە

اگر شخصی در خانە آلودە است، باید همە 

 .افراد خانوادە در خانە بمانند.

 آزمایش را خود ،خانوادە از شخصی اگر

 ، باشد داشتە (covid-19) کرونا و کرده

 کنند می زندگی آنجا در کە دیگر افرادی همە

 بمانند. خانە در باید نیز

 از بعد است مانده خانە در کە فردی اگر

 این ، باشد نداشتە عالئمی هیچ روز هفت

 برگردد. مدرسە یا کار سر بە تواند می فرد

 تا باید کرده آزمایش را خودش کە شخصی

 ند.بما منتظر آزمایش پاسخ زمان

همچنین کودکانی کە بە پیش دبستانی  و یا 

 مدرسە می روند باید در خانە بمانند.


