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

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
فریبکاران سعی می کنند از بابت واکسین ھای کرونا  

 د.ھزینھ دریافت کنن
در طول بھار ، تعداد بیشتری از افراد علیھ کرونا واکسین می شوند. این ھمیشھ رایگان است ، اما اکنون  

ھارابدوزدند. و پولیس فکرمی کند کھ این می تواند  سارقین اقدام بھ تقلب کرده اند. آنھا سعی می کنند پرداخت 
 بدترشود. 

 Corona (covid-19) در صورت تمایل ، کلیھ بزرگساالنی کھ در سویدن زندگی می کنند ، واکسین ضد
 .دریافت می کنند

اکنون بھ پولیس گفتھ شده کھ سارقین ھستند کھ سعی در تقلب دارند. برخی ازساختھ کاران با شما تماس می 
 گیرند و می گویند کھ می خواھند برای واکسیناسیون وقت بگیرند و از شما می خواھند پول را پرداخت کنید. 
یا شاید آنھا می گویند باید مطمئن شوند کھ با فرد مناسب صحبت می کنند و از شما می خواھند با کود بانکی  

 .خود وارد شوید
 فریب فریبکاران را نخورید. 

رگز با حساب بانکی یا پست بانکی وارد سیستم نشوید. اگر کسی تماس گرفت ھ  
 ھرگز اعداد و ارقام را از کارت ھای نقدی خارج نکنید. 

 ھرگز اعداد یا کودھایی را کھ در پست بانکی خود دریافت می کنید، ارایھ نکنید. 
انجام دھند. سازمان ھا ، شرکت ھا یا مقامات جدی ھرگز از شما نخواھند کھ در صورت تماس این کار را   

 :اگر مشکوک شدید ، باید
 تیلفون را خاموش کنید. 

نحوه کار منطقھ در ھنگام ریزرف یا تماس با مرکزکلینک شما و پرسیدن را   www.1177.se در وب سایت •
 .بررسی کنید
 اگرمراقبت درمنزل یا مراقبت ھای صحی در منزل دارید با والیت تماس بگیرید.  •

 خورده اید ، یا کسی سعی کرده است شما را فریب دھد. اگر شما فریب 
 برای کمک بھ متوقف کردن پول ، با بانک تماس بگیرید یا از طریق ایمیل ارسال کنید.  •

تماس بگیرید یا اگر می   112با پولیس تماس بگیرید. اگردرحال حاضرجرمی اتفاق افتاده است با 
 .اس بگیریدتم 14 114خواھید وقوع آن را گزارش کنید با 

 !برای اطالع رسانی کمک کنید 
 .در مورد فیبکاران بھ خانواده ودوستان خودبگویید تا آنھا نیز بتوانند ازخود محافظت کنند 

 !ھمیشھ در سویدن رایگان است COVID-19 و بھ یاد داشتھ باشید: واکسیناسیون علیھ


