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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 

  

 

واکسن  ھزینھ بھانھٴ  بھ کھ کنند می تالش کالھبرداران
 کنند دریافت پول کرونا

  اکنون اما ، است رایگان ھمیشھ این  شوند. می واکسینھ کرونا  علیھ افراد از بیشتری تعداد  ، بھار طول در
این کھ  کند می فکر .پلیس کنند دریافت پول بابت این  در کنندمی تالش و اند شده  تقلب  بکار دست کالھبرداران

 بیافتد.  اتفاق  ھم  بیشتر تواند می خالفکاری
خواھند دریافت covid-19(  ( کرونا واکسن تمایل صورت در  کنند می زندگی سوئد  در کھ  بزرگساالنی کلیھ ،

 کرد.
شما با کالھبرداران از یبرخ  دارند. تقلب در سعی  کھ ھستند کالھبردارانی کھ است کرده پیدا آگاھی پلیس اکنون
  کھ خواھند می شما  از و کنند رزرو واکسیناسیون وقت  برایتان خواھند می کھ گویند می و گیرند  می  تلفنی تماس
 کنید. پرداخت پول  واکسن برای

ناسھش  با کھ  بخواھند شما از کنند می صحبت نظردارند مورد فرد با  کھ باشند مطمئن  اینکھ برای  بگویند  آنھا شاید یا
 شوید. وارد سامانھ بھ  خود بانکی
 نخورید.  را کالھبرداران فریب
نشوید.   سیستم وارد بانکی صندوق یا  بانکی  شناسھ با ھرگز گرفت تماس شما با کسی اگر●
 ندھید.  کسی بھ را خود بانک پرداختی کارت شمارە ھرگز●
 ندھید.   کسی بھ کنید  می دریافت خود بانکی حساب» «ماشین در کھ را کدھایی  یا رمز شماره ھرگز●

 انجام را کار این تماس صورت در  خواھند نمی شما از ھرگز اطمینان، مورد مقامات یا ھا شرکت ، ھا سازمان
 دھید. 

شما:  باید شدید  مشکوک اگر
 بگذارید  را تلفن گوشی●
مرکز با تماس یا رزرو ھنگام در  منطقھ کار  نحوه  کھ کنید بررسی www.1177.se  سایت  وب طریق  از●

 بود. خواھد چگونھ  شما بھداشت
 بگیرید.   تماس شھرداری با  دارید منزل در بھداشتی ھای  مراقبت  یا  کمکی سرویس اگر●

 اگر شما فریب  خوردەاید و یا کسی سعی کردە کھ شم ا را فریب بدھد 
  بھ بانک  زنگ   بزنید  و یا ایمیل  بفرستید  برای اینکھ کمک بگیرید کھ  پول ھا را متوقف کنند ●

خواھید می اگر یا  بگیرید  تماس  112 با است افتاده اتفاق  جرمی یک االن ھمین اگر بگیرید.  تماس  پلیس با●
 بگیرید.  استم 14 114 با  کنید گزارش را افتاده اتفاق  قبالً  کھ جرمی وقوع
 کنید!   کمک رسانی اطالع برای

کنند.  محافظت  خود از بتوانند  نیز آنھا تا  کنید تعریف  خود دوستان و خانواده برای   ھا کالھبرداری مورد در
 است!  رایگان سوئد  در  ھمیشھ کرونا علیھ واکسیناسیون  :یدبیاور  بخاطر و

http://www.1177.se/



