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 همستر" در زمان کرونا "

است!کباب کردن در تابستان عالی   
کباب کردن عالیست! اما قوانین بسیاری وجود دارد به طوری که شروع به آتش سوزی نشود. و گاهی آن را   

آتش سوزی ممنوع است. -"ممنوعیت آتش" 

 امسال بسیاری از افراد دررخصتیهای خود در سوید در خانە می مانند. بسیاری ها می خواهند در داخل طبیعت بروند!
طبیعت کباب کنید ، این کار را عاقالنە انجام دهید! از جاهای مخصوص اوجاقهای کباب کە اگر می خواهید در 

شهرداری ساختە است استفاده کنید.
اگر منطقە اوجاق وجود ندارد ، در همە جا مکانی با سنگ را انتخاب کنید. همچنین بە خاطر داشتە باشید کە نباید در 

درختان باشد. و همیشە آب بیاورید تا بتوانید آنراگل و یا خاموش کنید. نزدیکی چمن های خشک ، درختچە ها و  
دقیقە صبر کنید و احساس کنید خوب  10پس ازاتمام کباب کردن: ذغالهاراخوب سرازیرنماید تا خوب خاموش شوند. 

 سرداست!
112بە هر حال اگراتفاقی بیفتد: زنگ   

ترک کنند. هرگز بر کوە یا سنگی آتش نکنید. آنها می توانند  

 همیشه ممنوعیت آتش سوزی را بررسی کنید.
 در روزهای خشک و گرم ، خطر آتش سوزی فوق العاده زیاد است. سپس ممکن است آتش در طبیعت ممنوع باشد.

ولی هرشهرداری برای خود تصمیم می گیرد کە آیا ممنوعیت آتش سوزی وجود دارد یا خیر. وخطرات می توانند بە 
.سرعت تغییرکنند  

بنابراین ، شما باید هر بار کە قصد کوره زدن را دارید ، بررسی کنید. نقشە ای ازوالیت کلمروجود دارد کە نشان  
اداری والیتی، شهرداری یا سرویس اطفاییە میباشد.میدهد کجا مجاز است. می توانید آن را در وب سایت شورای 

آیا هر شهرداری برای خود تصمیم می گیرد کە 
اجازه آتش گرفتن وجود دارد یا نە. اما این می تواند  

 .بە سرعت تغییر کند
رنگ نارنجی یعنی ممنوع است. رنگ سبز کە مجاز 

 است.

حتی اگر اجازه کباب کردن هم داده شود ، باید خودتان فکر 
کنید. آیا امروز آتش گرفتن خوب است؟ برای کسب اطالعات 

مەبیشتر ، می توانید با برنا  BRANDRISK UTE  نگاه
کنید. در آنجا می توانید فوراً ببینید کە آیا زمین خشک است 
یا در جنگل مکانی کە در آن قرار دارید خشک است. (فقط 

 (بە زبان سوئدی است.

 QR بە یک سایت داخل میشوید.
 با وصل شدن تیلفون با کود/ 
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در بالکن؟ کردن کباب
قانونی برای ممنوع کباب کردن در بالکن وجود ندارد. اما بسیاری از هیچ 

صاحبخانە ها و انجمن های مستاجر صاحب قوانینی هستند کە باید آنها را 
 رعایت کنید.

نباید در بالکن کوره های ذغال سنگ داشتە باشید. قبل از کباب کردن از  
د ناخوشایند می همسایگان خود سؤال کنید. بسیاری افراد از برآمدن دو

 شوند.
بە جای آن از کوره برقی یا کوره گازی استفاده کنید. هیچ وقت کباب را 

 هنگام روشن بودن نگذارید.

 آتش سوزی بزرگ در سویدن.
شهرداری کلمر جنگل زیادی دارد. اگر در اینجا شروع بە سوختن کند ، 

 آتش بە راحتی پخش می شود.
نجا سوزانده شده است. در همان  جنگل های زیادی در ای 2018در سال  

سال ، در بسیاری از مناطق دیگر کشور آتش گرفت. مردم باید تخلیە می  
 شدند.

، آتش سوزی های بزرگ در وستمانلند رخ داد. درختان بە ارزش میلیون ها کرون سوختە اند. این   2014در سال  
 خطر وجود داشت کە انسان و حیوان جان خود را از دست دهند.

شهرداری کلمر ، طفاییە برای کمک با موترهای آب پاشی رفتند. هزاران داوطلب نیز کمک کردند.از   

"همستر" داشته  دیخواه یم ایآ
د؟یباش

همستر را شنیدەاید؟ این  آیا کلیمە

کلیمە رخصتی معنی دارد. در 

اینجا خانە بە زبان شما مخلوط 

 شدە است.

کلمە ساختە شده است ،  کی نیا
است کە شما در  یمعن نیاما بە ا

. امسال ، دیدار التیخانە تعط
.کنند یاز آنها انتخاب م یاریبس


