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 صحیفة المعلومات كل أسبوعین 
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )األخرى في المقاطعة السلطات 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA 
 

 شیأ فشیأ السوید تفتح أبوابھا
 یولیو ، قررت الحكومة التخلي عن القواعد المتعلقة بكورونا. لكن ال یزال من المھم اتباع النصائح المتوفرة.   1اعتباًرا من 

مشاھدة المسابقات  یمكن لعدد أكبر من األشخاص حضور الحفالت الموسیقیة ویمكن لعدد أكبر من األشخاص التنافس أو 
 الریاضیة. قد تكون المطاعم مفتوحة لفترة أطول ویمكنك الجلوس عدة مرات على كل طاولة. 

شخًصا. ال یزال من األفضل مقابلة  50أشخاص بحضور الحفالت الخاصة. اآلن یمكنك أن تكون  8یولیو ، ُسمح لـ  1قبل 
 ون في الھواء الطلق.من تقابلھم عادة فقط. من الناحیة المثالیة ، یجب أن تك

لكن القواعد یمكن أن تتغیر بسرعة. یعتبر البدیل الدلتا الجدید لفیروس كورونا أكثر عدوى وینتشر بسرعة. توجد أیًضا في  
السوید. إذا كان متغیر دلتا یأتي إلى مقاطعة كالمار ، فقد تكون ھناك قواعد أكثر صرامة مرة أخرى. ھذا ما قالتھ لیزا البي  

 ، طبیبة مكافحة العدوى. ساندلین 
إذا تم تطعیمك ، فستحصل أیًضا على حمایة جیدة ضد متغیر دلتا. من المھم أن تأخذ حقنتین. إذا تم تطعیم المزید من الناس  

، فلن ینتشر الفیروس بھذه السھولة. وسنستمر في الحفاظ على مسافاتنا وأخذ العینات والبقاء في المنزل إذا شعرنا بالمرض. 
 طبق أیًضا إذا تم تطعیمك. ھذا ین

 إذا سارت األمور على ما یرام ، فستتغیر القواعد أكثر في المستقبل.

 التطعیم لكل شخص فوق الثالثین عاًما 
عاًما بالتطعیم. تحتاج إلى حجز موعد مسبق. یفضل أن   30تسمح المنطقة اآلن لجمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 

"  0اضغط على ". أو عن طریق االتصال بالمركز الصحي الخاص بك se.1177اإللكتروني یكون ذلك على الموقع 
 " للوصول إلى الحجز عبر الھاتف. 8للحصول على معلومات باللغة اإلنجلیزیة. اضغط على "

 في بعض المراكز الصحیة ال تحتاج إلى تحدید موعد. ترقب ما ینطبق في مركزك الصحي.

 ابة واألرض ممنوع إشعال النار في الغ
 في الوقت الحالي ، یُمنع شعال النار والشواء في الغابة وعلى األرض. ھذا ینطبق على جمیع البلدیات في مقاطعة كالمار. 

ینطبق حظر الحرق وفقًا للقانون السویدي. إذا خالفت القانون ، یمكن أن تعاقب على ذلك. یمكن العثور على معلومات حول  
 ب الخاص بالبلدیة.حظر الحریق على موقع الوی

 
 استمتع بصیفك! استمتع بالتواجد في الھواء الطلق مقابلة أصدقائك بأمان.

ھنا یمكنك معرفة ما إذا كان یمكنك إشعال النار والشواء. في البلدیات 
 ذات اللون األصفر الناري ، ممنوع. مسموح باللون األخضر.

 


