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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 ریمگی می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

 کنیم! کمک عفونتاز  پرھیز برای ھھافروشگا بھ
در عالئم بروز صورت  در آیا ؟شوید می مغازه وارد خانواده  بدون آیا کنید؟ می حفظ را  خود فاصلھ غذا خرید ھنگام آیا

 گیرید.  می عھده بر را مسئولیت کھ ھستید مشتری آن شما !خوب  بسیار مانید؟ می خانھ
ً  دولت   ھا مکان آن برای را قوانینی سپس کند. پیدا یابد می گسترش عفونت آن در کھ را مکانھایی تا است تالش در دائما
 است.  ھا مغازه و خرید مراکز مثال برای قوانینی شامل جدید  موقت  گیر ھمھ قانون یابد. کاھش  خطرات تا کنند می تعیین
  اما دھد. انجام مشتریان و خود کارکنان برای است ممکن کھ آنجا تا را کار این باید دارند  فروشگاه کھ افرادی ھمھ

 بگیرند. عھده بھ   مسئولیت باید  کنند می خرید فروشگاه از  کھ ھم افرادی

 نکتھ!  نحوە مسئولیت  پذیری در فروشگاە 
 (کرونا)  دارید را ۱۹-کوید  عالئم اگر نروید خرید بھ ھرگز •

 
است خلوت فروشگاه داخل کھ  بروید خرید بھ زمانی •

 نروید)   فروشگاە بھ ھم با  نفر چند (  کنید.  خرید تنھا •
 

 منتظربمانید.   فروشگاە بیرون در است شلوغ فروشگاە  داخل کھ گویند  می فروشگاە آگرپرسنل  •

 کنید. رعایت را فروشگاە قوانین •

 باشید ھداشت  فاصلھ ھم با متر ۲ حدود – نشوید ھم نزدیک •

 گردید.  بر عقب بھ  یا  و بروید کنار یک بھ شود می  نزدیک خیلی  شما بھ کسی اگر •

 بشویید.  صابون و آب با را ھایتان دست یا و  کنید استفادە عفونی ضد مواد از •

 کنند  می کنترل را  ھا فروشگاە استانداری کھ زمانی از  میشود اعمال تری سخت مقرارت
  پیروی است شده تنظیم کھ قوانینی از باید ھا فروشگاه کھ است آمده ، شد االجرا الزم ژانویھ  دھم از کھ جدید قانون در

کرده مامور فروشگاھھا  کنترل و اطالع برای را شھرستان اداری ھای ھیئت ، آنھا رعایت از اطمینان برای دولت کنند.
 است.

است.  کار این رئیس Axheden Åsa ، کالمار استان در
 مورد در ما  کنند. می  پیروی قوانین از آنھا شویم مطمئن  تا کرد خواھیم بازدید ھا فروشگاه از توانیم بھ کھ اآنج تا "ما

را خطا ما، بازگشت ھنگام  آنھا اگر کنند. دنبال را آنھا کھ گوییم  می آنھا بھ و دھیم می  مشاوره کار این انجام چگونگی
 ».  شوند جریمھ توانند  می باشند نکرده اصالح

 " شود. انجام تر آسان ھم دیگران برای خرید کار کھ کنند  کمک  ھا مشتری کھ  است مھم بسیار ھمچنین "

 بدھند:  انجام را کار این باید ھا فروشگاە ھمھ
کسر از (پس  باشند.  فروشگاە  داخل در ھمزمان توانند می مشتری تعدای چھ  کھ کنید محاسبھ و گیری اندازه •

 مربع)  متر ده ھر در نفر  یک ، ھا مبلمان سایر و ھا قفسھ ، ھا پیشخوان کلیھ
ند. باش فروشگاە داخل در دنتوان می ھمزمان تعدادی چھ کھ  کنید نصب فروشگاه  از بیرون در تابلو یک•
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   نشوند. وارد بیشتری افراد کھ کنید دقت •
 نشود. ازدحام  فروشگاە داخل بھ آمدن یا رفتن بیرون ھنگام کھ کنید حاصل اطمینان •
 کنید.  فراھم ھا مشتری برای آب و صابون یا و عفونی ضد مواد •
 شود. رعایت مقرارت کھ  کنید توجھ •
 کنید.  آگاه عفونت کاھش  چگونگی مورد در را مشتریان •
 دھید.  قرار covid-19 قوانین و قوانین جریان در را خود •
 بنویسید.  را دادەاید انجام کھ کارھایی تمام •

 جدید...   قانون
  این | قانون- (2021: 4) مورد محدودیت ھای ویژه برای جلوگیری از شیوع بیماری کوید –  ۱۹میباشد.

 کرد. باید چھ عفونت کردن محدود برای کھ است شدە نوشتھ قانون این در
برای اینکھ بتوانیم از قانون استفاده کنیم ، باید مقررات نیز نوشتھ شود. آنھا بھ طور جزئی چگونگی درک قانون را بیان 

 می کنند. 
 شود. می  نامیده  FS-HSLF 2021-2  ھا فروشگاه بھ مربوط مقررات

 موارد اضافھ: حاال ما مشتاق واکسن ھستیم...
 می سال 70 باالی افراد ھمھ برای (کرونا) covid-19 واکسن بھ نوبت زودی بھ

 رسد.
 زبان بھ نامھ این آمد. خواھد  آن از قبل یا 1951 سال متولدین ھمھ برای ای نامھ

 کند. می بیان را واکسیناسیون نحوه روش این است. سوئدی
ً  شما  نیز خود بھداشت مرکز اب توانید می اما کنید رزرو se.1177 در باید ترجیحا

 .بگیرید تماس
زمانی کھ شما اولین تزریق خود را دریافت کنید  بالفاصلھ  شما وقت جدیدی 

 برای تزریق دوم دریافت خواھید کرد.
 واکسن علیھ کرونا ( کوید)  ھمیشھ رایگان است.


