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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
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
 تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة

 تتزاید العدوى أكثر فأكثر في أوروبا. ھنا في السوید ، تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة. 
تتزاید العدوى في أوروبا وكذلك في السوید. لكي یتمكن أولئك الذین یعملون في مجال الرعایة الصحیة من رعایة  

 یجب علینا جمیعًا االستمرار في عدم نشر العدوى.األشخاص األكثر مرًضا ، 
"ال یزال الوضع خطیرا للغایة. قال رئیس الوزراء ستیفان لوفین في وقت سابق إن انتشار العدوى مرتفع [...] ویعمل 

 العاملون في مجال الرعایة الصحیة ورعایة المسنین على مدار الساعة. 
 علھ ، ھناك قواعد أكثر صرامة قادمة اآلن. لكي نكون واضحین بشأن ما یجب على الجمیع ف

مزدحمة. یجب على أولئك الذین لدیھم متاجر أو یمتلكون مركًزا للتسوق التحقق من عدد األشخاص    أال تكون المحالت -
أو  الذین یمكن أن یكونوا ھناك في نفس الوقت بطریقة آمنة. ثم یتعین علیھم الترتیب بحیث ال یوجد أكثر من ذلك في المتجر

 مركز التسوق في نفس الوقت.
. في األیام الواقعة بین لیلة عید المیالد ولیلة رأس السنة الجدیدة ، عادة ما تبیع المتاجر األشیاء بسعر أرخص. ھذا العام ،  -

 الجدیدة تم حث جمیع المتاجر على عدم ترتیب أي تخفیضات في األیام الواقعة بین لیلة عید المیالد ولیلة رأس السنة 
 ینایر 24یجب أن یكون لدى المدارس الثانویة تعلیم عن بعد حتى 

قاعدة الثمانیة تصبح قاعدة األربعة. یمكن ألربعة أشخاص فقط الجلوس على نفس الطاولة في المطعم. ال یجوز بیع أي  -
 دیسمبر) 24صالح من . (20.00كحول في المطاعم بعد الساعة 

 العمل من المنزل أن یفعل ذلك. یجب على كل من یمكنھ  -
ینایر. إذا لم یكن لدیك واقي فم خاص   7. ھذا ینطبق على أیام األسبوع من باصالقطار أو ال ركوبیجب أن یكون لدیك واقي فم عند   -

 في المدینة وفي الریف.   نفسھا تسري أو القطار. القواعد صاب تحصل علیھ في ال بك،
ي وسائل النقل العامواقیات الفم عندما یكون !زدحام  ف   

في العدید من حیث انھ  الجمھور قادرة على ایقاف العدوى بین )الفم (واقي الكمامة ال یمكن أن تظھر األبحاث ما إذا كانت
 ، ال تزال العدوى تنتشر. )الفم یتم فیھا استخدام الكمامة (واقي البلدان التي

"الطریقة األكثر أھمیة واألكثر فعالیة للوقایة من العدوى ھي الحفاظ على مسافة. ولكن عندما ال یكون ذلك ممكنًا ، یمكن أن 
 دوًرا معینًا "، كما یقول یوھان كارلسون ، رئیس وكالة الصحة العامة.  )حمایة الفمالكمامة (تلعب 

المدرسة مرة أخرى ویذھب الكثیر من البالغین إلى  الذھاب الى من األطفالفي السابع من كانون الثاني (ینایر) ، یبدأ العدید 
م في بعض القطارات أو الحافالتازدحا عندھا یمكن ان یحدثالعمل.   

 اسأل المدرسة أو البلدیة إذا لم تكن متأكًدا
 الحضانة المفتوحة.سباحة وصاالت الریاضیة ودور الأغلقت جمیع البلدیات المكتبات والمتاحف وأحواض 
 في بعض البلدیات ، یمكن أیًضا إغالق أشیاء أخرى.

 اسأل دائًما المدرسة أو البلدیة إذا كنت غیر متأكد.
 تحیة عن السالم والدفء

إنھ وقت مضطرب. لكن نحن من مقاطعة كالمار بالتعاون في األزمات مازلنا نرغب في إرسال تحیة لكم جمیعًا الذین یوزعون 
 خباًرا عن كورونا. ویقرأون أ

 على الرغم من عدم وجود شيء كالمعتاد ، إال أننا نأمل أن تحظى بأیام لطیفة خالل عید المیالد ورأس السنة الجدیدة. 
 اغتنم الفرصة لتكون بالخارج كثیًرا وحافظ على مسافة! 

 نثابر معا!


