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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار مقاطعة التعاون في االزمات في 

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
 ساعد المتجر على إبعاد العدوى!

ھل تحافظ على مسافة عند التسوق لشراء الطعام؟ ھل تترك العائلة خارج المحل؟ ھل تبقى في المنزل إذا ظھرت علیك األعراض؟  
 یتحمل المسؤولیة.  زبونحسن! إذن فأنت 

المخاطر. یحتوي   تعمل الحكومة باستمرار للعثور على األماكن التي تنتشر فیھا العدوى. ثم یضعون قواعد لتلك األماكن بحیث یتم تقلیل
 قانون الجائحة المؤقت الجدید على قواعد ، على سبیل المثال ، مراكز التسوق والمتاجر. 

یجب على كل من یملك متجر أن یجعلھ أمناً قدر اإلمكان لموظفیھ ولعمالئھ. لكن أولئك الذین یتسوقون في المتجر یجب علیھم أیًضا 
 تحمل المسؤولیة. 

 المسؤولیة في المتجر: نصیحة: كیف تتحمل 
 • ال تتسوق أبدًا إذا ظھرت علیك أعراض فیروس كورونا (كورونا) 

 زبائن• تسوق في األوقات التي ال یوجد فیھا الكثیر من ال
 المتجر)  الى• تسوق بمفردك. (ال تذھب في مجموعات 

 • انتظر خارج المتجر إذا قال الموظفون إنھ مزدحم للغایة 
 المتجر• اتبع قواعد 

ابق حوالي مترین إلى الزبون التالي -• عدم االزدحام 
 • تراجع أو ابتعد إذا اقترب شخص ما

 استخدم معقم الیدین أو اغسل یدیك بالماء والصابون 
 قواعد أكثر صرامة عندما یقوم مجلس إدارة المقاطعة بفحص المتاجر 

أن المتاجر یجب أن تتبع القواعد التي تم وضعھا. للتأكد من االمتثال لھا ،  ینایر ینص على 10القانون الجدید الذي دخل حیز التنفیذ في 
 كلفت الحكومة مجالس إدارة المقاطعة بإبالغ المتاجر ومراقبتھا.

 في مقاطعة كالمار ، تترأس أوسا أكسیدین ھذا العمل.
النصائح حول كیفیة القیام بذلك ، ونطلب منھم اتباعھا. إذا لم سنزور أكبر عدد ممكن من المتاجر للتأكد من أنھا تتبع القواعد. نقدم 

 یصححوا الخطأ عند عودتنا ، فیمكن تغریمھم "، كما تقول.
 "من المھم أیًضا أن یسھل العمالء على تجار التجزئة القیام بالشيء الصحیح." 

 ا : ذبھ  یجب على جمیع المتاجر القیام
كن أن یكونوا في المتجر في نفس الوقت: (شخص  الذین یم زبائن• قم بقیاس وحساب عدد ال 

 أمتار مربعة بعد خصم جمیع العدادات واألرفف واألثاث اآلخر)  10واحد لكل 
• ضع الفتة خارج المتجر حول عدد األشخاص الذین یمكنھم التواجد بالداخل في نفس  

 الوقت 
 • تأكد من عدم دخول المزید من األشخاص 

 • تأكد من عدم ازدحامھم عند الخروج أو دخول المتجر 
  زبائنل• توفیر الكحول أو الصابون والماء ل

 • تأكد من اتباع القواعد
 بكیفیة الحد من اإلصابة زبائنل• إبالغ ا

(كورونا)  19ابق على اطالع على القواعد والقوانین بشأن كوفید   
 • اكتب كل ما قمت بھ 

 القانون الجدید ... 
 ". 19-) بشأن قیود خاصة لمنع انتشار مرض كوفید  4: 2021ویسمى "قانون (

 یقول ما یجب فعلھ للحد من العدوى. 
القانون ، یجب أیًضا كتابة اللوائح. تخبر بالتفصیل كیفیة فھم  من أجل التمكن من استخدام 

 القانون.
 .HSLF-FS 2021-2تسمى اللوائح الخاصة بالمتاجر 

 اآلن نحن نتوق للقاحات ...
قریباً سیحین الوقت لكل شخص فوق 
سن السبعین للحصول على لقاح ضد 

 (كورونا). 19-كوفید 

سیكون ھناك خطاب لكل من ولد عام 
أو قبل ذلك. الرسالة باللغة  1951

السویدیة. تقول كیفیة الحصول على 
 التطعیم.

، ولكن  se.1177یُفضل الحجز على 
یمكنك أیًضا االتصال بالمركز الصحي 

 الخاص بك.

عندما تحصل على أول حقنة ، تحصل 
على الفور على وقت جدید ألخذ الحقنة 

 الثانیة.

!دائًما مجاني 19-التطعیم ضد كوفید   


