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

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
قانون جدید سرایت را کاھش میدھد 

اکنون قانون بحران مربوط بھ کرونا را تصویب کرده است پارلمنت   (covid-19).   ھر کسی کھ قانون را نقض کند ممکن است
 .جریمھ شود و یا مجبور بھ بستن کار خود شود. این قانون قبالً الزم االجرا شده است

  دی است و با ش ی انجام شده است. ھنوز عفونت دوباره در حال افزا ندی سوصحت عامھ از آژانس   ھی توص نی چند  نی از ا شپی 
 Pandemic Act قانون  نی کرده اند. ا ب ی را تصو ی دی قانون جدپارلمنت  ، ھمھ احزاب در  نیانجام شود. بنابرا یشتری ب  یکارھا

 .شود  یاعمال مینواری  10شود و از  یم دهی نام
.یشودم نیی تع یمھمان  یھا سالون مغازه ھا و ی قانون برا نی است کھ در تمام مدت اجرا شده است. ا  ییھا ھ ی قانون مشابھ توصن ای 

.دی کن بستھ   دی توان  ی م ای  دی شو مھی جر دی توان  ی، م دی نکن  ی روی اگر از قانون پ   
خارج ازدرب   ی تابلو یبررو  دی زمان ممکن است در فروشگاه ھا باشند. فروشگاه با ک ی شلوغ باشد. فقط چند نفر در  یلی خ دی انب 

 .سدی شود بنو  یآنچھ را کھ اعمال م
 . شده است  ت ی عان رقانو  ای کند کھ آ یم یبررس شورای والیتی   یادار ئتی ھ

 نفر میتواند بھ محافل شخصی موجود باشد.  ۸فقط 
توانند حضور داشتھ باشند. در   ینفر م 8، فقط  یمحل مھمان  ای ، بھ عنوان مثال ، در محل انجمن  یخصوص  یھا یرمھمان د

دھد. اگر از قانون   یم  ش ی خطرگسترش عفونت را افزا  نی برگزارکرده اند. ا ی بزرگ یھا یاز نقاط کشور مردم مھمان  یبعض
را وضع کند ، وممکن است   ی ا مھ ی ممکن است جریتی وال ی ادار ی شود: شورا ی ، ھمان مورد مغازه ھا اعمال م دی نکن  یروی پ 

 .شود بستھ  محل مجبورشود
 ھمچنان تومصعولیت داری. 

بھ   دی آمده است کھ ھر فرد با ندی ل عفونت سوو. درقانون کنتردی از عدم انتشارعفونت ھست  نانی مسئول اطم نی ما شما ھمچن ا
کند کھ شما ممکن است آلوده شده   یگمان م ای کھ آلوده شده باشد ( یھرکس د ی گو یم نی عفونت کمک کند. ھمچن  وع ی ازش ی ری جلوگ

  یاب ی دربھ  دی ، با دی . اگر آلوده ھست دی کن آزمایش  دی با نی انجام دھد. ھمچن  گرانی از د فظتمحا ی ھمھ تالش خود را برا دی ) بادی باش
کھ ممکن است آلوده باشد دی را مالقات کرده ا ی چھ کس دیی بگو دی . سپس بادی عفونت کمک کن  . 

 فاکولتھ ھا / واطفال آموزش خود را از طریق انترنیت میگیرند. 
راه حل   Embaboda . فقطدرس بگیرندخانھدر دی روند با ی ملیسھکھ بھ  یگرفتھ اند کودکان  می تصمسمت  نی ا یھاوالیت شتربی 
 .مختلف درخانھ ھستند یرا انتخاب کرده است. در آنجا کودکان در دورھا  یگری د

 .دارند باز است یاضافکمک بھ  ازی کھ ن  یکودکان  یبرامکاتب ھا ، لیسھمانند  درستاما 
 .شود یاتخاذ م ید ی جد مات ی پس ازآن تصم -است  ینواری قابل اعتبار 24ومتوسطھ تا مکاتب ابتدایھ   یبرا می تصم

  کاتب م اتان با شورایوالیتی ی خود  دی توان  ی شود ، م  یاعمال م یز ی کھ چھ چ دی ست ی اگر مطمئن ن 
 .دی ری تماس بگ

!کلمر والیت در صحی   یمراقبت ھا یزمان برا نی : سخت تری اضافموارد 
  شفاخانھ در  یار ی از آنھا آلوده ، بس یار ی . بسمی زمان را دار نی ر، ما اکنون سخت ترلمک والیت رد

  یبا ماسک تنفس ژه ی و یبھ مراقبت ھا ازی کھ ن  ی. کسان ابدی  یھستند وعفونت ھمچنان گسترش م 
 ید. دار ازی ن والیت در ژهی مراقبت و یاند. اکنون شما بھ مکان ھا افتھی  شی افزا اری بس زی دارند ن 

نی آلوده ھستند.ازی ن  دی کن  ی کھ مالقات م یکسان  یی و گو دی کھ انگار آلوده ھست  دی رفتار کن  یور ط
 . دی گو یر، ململ عفونت در منطقھ کوکنترمتخصص ،  نی لبھ سندل زای است کھ ل یزی ھمان چ

. آغاز شده استروالیت  د  نی : واکسی موارد اضاف
ً ی قرت  یزندگ ژه ی و ی کھ در خانھ ھا یکسان  شتری شده اند. ب  نی واکس والیت  نی نفر در ا 4500 با
کنند یم یکھ با آنھا زندگ ی کنند ، کارکنان آنھا ، افراد مسن با مراقبت در منزل و کسان  یم

منطقھ   نی شوند. ا نی واکس دی با زی ن  covid-19 کرده اند. کارکنان تحت مراقبت افتی واکسن در
  مھی خواھند درن  ی است کھ م یھمھ کسان  یشوند. ھدف دولت برا  نی چگونھ واکسوالیت  نی اافراد  ھی کھ بق ردی گ یم می تصم اکنون

 .شوند نی اول سال واکس
زبان ترجمھ خواھند کرد. اخبار مربوط بھ کرونا بھ محض آماده   نی د اطالعات را بھ چندی د و مناطق سوی سو امھ عصحت ژانس  آ

 رسد.  ی شدن در مورد آن بھ شما م
 ! م یکن ی با ھم استقامت م  ھمھ ما

 االستجابة السریعة)(رمز 
 19-معلومات عن كوفید 

 بعدة لغات.
وجھ كامیرا الھاتف إلى 

الرمز وستنتقل إلى صفحة 
بھا روابط. توجد معلومات 

 بعدة لغات. 19-حول كوفید 


