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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 

 کرونا.خبر جدید در بارە ای 

CORONA
دولت قوانین سختری وضع مینماید.

 عفونت در سطح اوروپا رو بھ افزایش است. فلھذا دولت سویدن قوانین سختری وضع مینماید. 
ھای صحی کارمی کنند بتوانند   کلینک:عفونت دراروپا وھمچنین درسویدن درحال افزایش است. برای کسانی کھ در امراری

 .ازمریض ترین افراد مراقبت کنند ، ھمھ ما باید بھ گسترش آلودگی ادامھ ندھیم
وضعیت ھمچنان بسیار جدی است. شیوع عفونت زیاد است ومسولین کلینک ھای صحی ومراقبت ازسالمندان بھ طور  

 .شبانھ روزی کار می کنند. نخست وزیر استفان لوون گفت
کھ درمورد کارھایی کھ ھمھ باید انجام دھند واضح تراست ، اکنون قوانین سختگیرانھ تری نیزدراین زمینھ وضع  برای این
 .شده اند

نباید درفروشگاه ھا تجموع باشد. کسانی کھ مغازه دارندویا مرکزخرید دارند باید بررسی کنند کھ چند نفرمی توانند بھ طور  
تھ باشند. سپس آنھا باید ترتیب دھند تا بیش ازاین درفروشگاه یا مرکزخرید  ھمزمان بھ طورمطمعین درآنجا حضورداش

 ھمزمان نباشد. 
روزھای بین شب کریسمس و شب سال نو ، مغازه ھا معموالً وسایل ارزان تری می فروشند.امسال ازھمھ فروشگاه ھا  

 خواستھ می شود کھ ھیچ خرید و فروش میان روز را ترتیب ندھند.
ینواری تحصیالت از راه دور و از راه دور داشتھ باشند.  24وسطھ اول باید تا  مکاتب دورە مت  

ھیچ الکلی   ۸تبدیل می شود. فقط چھار نفرمی توانند دریک میز رستوران بنشینند. بعد ازساعت  ٤بھ قاعدە  ۸قاعده 
دسمبر بھ عمل پیادە میشود ) 24دررستوران ھا قابل فروش نیست. ( از   

د از خانھ کار کند باید این کار را انجام دھد. ھرکسی کھ می توان  
ینواری ھمھ مسافرین ریل واوتوبوسھا داری   ۷ھنگام مسافرت با ریل یا اتوبوس باید ازماسک دھان استفاده کنید. از تاریخ  

ربوط میشود.  ماسک دھن باشد. در غیر آن اجازە ی سفر را ندارند، البتھ این قانون دروالیت ،الوسوالیھا ، قریھ وقصابات م   
 ماسک دھان وقتی درحمل ونقل عمومی کھ خیلی بیروبارو تجموع باشد. 

تحقیقات نمی تواند نشان دھد کھ آیا محافظت ازماسک دھان بھ مردم کمک می کند یا خیر. در چندین کشور کھ ازماسک 
 دھان محافظت می کنند ، عفونت ھنوز گسترش می یابد. 

جلوگیری از عفونت ، فاصلھ گرفتن از خود است. اما در مواردی کھ این امکان وجود نداشتھ باشد  مھمترین وموثرترین راه 
 ، محافظت ازمساک دھان می تواند نقش خاصی داشتھ باشد ، یوھان کارلسون ، رئیس آژانس صحت عامھمی گوید.

االن بھ کارمیروند. سپس می توانند در  ینواری ، بسیاری از کودکان دوباره مکتب شروع می کنند و بسیاری از بزرگس 7در 
 برخی ازریل ھا یا اتوبوسھا بیروبارشود. 

 مسایل اضافی:در حال بی اطمینانی میتوانید ازمکتب ویا شواری والیتی سوال کنید.
 کباخانھ،موزیم،سالونھای آببازی،وکودکستانھای بازو بعضی جاھای دیگر در والیت بستھ است.

و برای یک تعدادآموزگاران لیسھ ھا میتوانند دارای قوانین مخصوصی باشند.تمرین سپورتی برای اطفال   
 درحال بی اطمینانی ھمیشھ ازمکتب و شورای والیتی سوال کنید.

 مسایل اضافی / یک سالم گرم و آزاد. 
ر مربوط بھ  این یک زمان نارامی است. ولی ما ازطریق ھمکاران کرسمسی والیت کلمر سالمھا و احترامات را کھ ھمھ اخبا

 ویروس کرونارا میخوانند برایشان تقدیم میکنیم.  
 بارو داریم کھ این عادی و نورمال نیست،ما آرزو داریم کھ روزھای خوبی طی رخصتی ھای یول و سال نو داشتھ باشید. 

 ما با ھم استقامت می کنیم! 


