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 کرونا ۀترین خبرھا دربار جدید

 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 

  

 

کند   می  اعمال را تری  سخت قوانین دولت
 کند. می  وضع را تری سخت  قوانین دلیل بدین  سوئد دولت  است. افزایش حال در اروپا در عفونت 
 از بتوانند کنند می  کار بھداشتی  ھای مراقبت  در کھ کسانی  اینکھ برای است.  افزایش حال در سوئد ھمچنین  و  اروپا در عفونت 

 کنیم. کمک آلودگی  گسترش از جلوگیری برای ھمگی  باید ما ، کنند مراقبت  ھستند مریض سخت  بسیار کھ بیمارانی 
  سالمندان  از مراقبت  و  بھداشتی  ھای مراقبت  پرسنل [...] و  است  زیاد عفونت  شیوع است. جدی بسیار ھمچنان  "وضعیت 

 باید چھ ھمھ کھ باشد مشخص و  واضح  اینکھ برای بود. گفتھ لوون  استفان  وزیر نخست  قبال را این  " کنند. می  کار روز شبانھ
 است. آمدە زمینھ این  در تری سختگیرانھ مقرارت  اکنون  بکنند

نباید فروشگاه ھا شلوغ باشد. کسانی  کھ مغازه دارند و  یا مرکز خرید دارند باید بررسی  کنند کھ چند نفر می  توانند بھ طور  -
ھمزمان  بھ طور ایمن  در آنجا حضور داشتھ باشند. سپس آنھا باید ترتیبی  دھند تا بیش از این  تعداد مشخص شدە در فروشگاه 

 .یا مرکز خرید ھمزمان  نباشد
روزھای بین  شب  کریسمس و  شب  سال نو  ، مغازه ھا معموالً   اقالم ارزان  تری بین  روزھای بین  تعطیالت  می  فروشند.  -

 .امسال از ھمھ فروشگاه ھا خواستھ می  شود کھ ھیچ  حراجی  میان  آن  روزھا  ترتیب  ندھند
 باشند. داشتھ دور راە از تدریس ژانویھ ۲٤ تا باید ھا دبیرستان 
 ۸ ساعت  از بعد بنشینند. رستوران  در میز یک سر در توانند می  نفر ٤ فقط شود. می  نفر-٤ مقرارت  بھ تبدیل نفر-۸ مقرارت 

 شود) می  دسامبراجرا ۲٤ از مقرارت  این  د.(شو  فروختھ نباید ھا رستوران  در الکلی  نوشابھ شب 
 .ھرکسی  کھ می  تواند از خانھ کار کند باید این  کار را انجام دھد -

 شود. می  اجرا ژانویھ ۷ واز  کاریست  روزھای بھ مربوط این  باشید. داشتھ دھان  ماسک باید اتوبوس یا قطار با سفر ھنگام -
این بگیرید. اتوبوس یا و  قطار بھ شدن  سوار ھنگام را دھان   ماسک توانید می  اشم ، ندارید ھمراە بھ خود با دھان  ماسک اگر

 ھاست. شھر اطراف و  ھا شھر بین  ھم و  شھر، داخل برای ھم قوانین 
 عمومی.  ٴ نقلیھ وسایل و  مراکز داخل در ازدحام ھنگام دھان  ازماسک استفادە

.  �ا  کند   � کمک   مو�ع مرا�ز  در  دهان ماسک آ�ا  که  دهد  �شان  تواند  ن�  تحق�قات ماسک از  که  کشور   چندین در  خ�ی
ش  وجود  این  با  عفونت  ، کنند   � استفادە  دهان  دارد.  گس�ت

 وجود امکان  این  کھ مواردی در اما است. یکدیگر از گرفتن  فاصلھ ، عفونت  از جلوگیری برای راه موثرترین  و  "مھمترین  
 بھداشت  آژانس رئیس ، کارلسون  یوھان  را این   "، باشد داشتھ خاصی  قشن تواند می  دھان  ازماسک استفادە ، باشد نداشتھ

 گوید. می  عمومی 
زمان آن  روند. می  سرکار  بھ بزرگساالن  از بسیاری و  کنند می  شروع را مدرسھ دوباره کودکان از بسیاری ، ژانویھ ۷ در
 شود. زیاد ازدحام ھا اتوبوس یا قطارھا از برخی  در تواند می 

  کنید. سوال کمون  یا و  مدرسھ از نیستید مطمئن  :اگر موارد دیگر
را (  förskolan öppna ( باز ھای دبستانی  پیش و   استخرھا ورزشی، ھای سالن  موزەھا، ھا، کتابخانھ  ھا کمون  ی ھمھ

 Äa بستھاند.
 .در بعضی  از کمون  ھا ممکن  است  بعضی  مکان  ھای دیگر نیز بستھ باشد

 .اگر مطمئن  نیستید می  توانید ھمیشھ از مدرسھ و  یا کمون  سوال کنید
 موارد اضافی: یک پیام برای  گرمی  و  آرامش  

را می   زمان  آشفتھ و  نگران  کنندەای است  اما ما از استان  بحران  کالمار،  می  خواھیم بھ ھمھ شما کھ اخبار مربوط بھ کرونا
 .خوانید و  پخش می  کنید، سالم  برسانیم

 .اگرچھ ھیچ  چیز مثل ھمیشھ نیست ، اما امیدواریم روزھای خوبی  را در طول کریسمس و  سال نو  داشتھ باشید
 کنید. حفظ دیگران  با ھمچنان  را خود فاصلھ و  بروید بیرون  خیلی  و  کنید استفادە فرصت  از
 کنیم! می  پایداری ھم با ما


