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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  
 و بھ یکدیگر کمک می کنیم. گیریم

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

  خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA 
 

دن ھر بار کمی فارغ ترمی شود. یسو  
از اول یونی، دولت تصمیم گرفتھ است برخی از قوانین مربوط بھ کرونا را آزاد کند. اما ھنوز ھم پیروی از توصیھ 

 ھایی کھ در دسترس است مھم است.
مسابقھ بپردازند یا مسابقات ورزشی را تماشا کنند. رستوران افراد بیشتری می توانند بھ کنسرت بروند و افراد بیشتری می توانند بھ  

 ھا ممکن است مدت زمان بیشتری باز باشند و شما ممکن است چندین نفر در کنار ھرمیز بنشینید. 
نفر باشید. ھنوز ھم بھترین   50نفر اجازه داشتند در مھمانی ھای خصوصی شرکت کنند. اکنون شما می توانید  8یونی ، 1قبل از 

اما قوانین  .کار این است کھ فقط با کسانی کھ معموالً مالقات می کنید دیدار کنید. در حالت ایده آل ، شما باید در فضای آزاد باشید
می توانند بھ سرعت تغییر کنند. نوع جدید دلتا از ویروس کرونا بیشتر مسری است و بھ سرعت گسترش می یابد. در سوئد نیز  

دلتا بھ والیت کلمر بیاید ، ممکن است قوانین سختگیرانھ دیگری وجود داشتھ باشد. این ھمان چیزی است  یافت می شود. اگر نوع 
 .کھ داکتر کنترول عفونت لیزا البھ سندلین می گوید

  

نن اگر واکسین شوید، دربرابر نوع دلتا نیز محافظت خوبی خواھید داشت. تطبیق ھردوپیچکاری مھم است. اگر افراد بیشتری واکسی 
شوند ، ویروس نمی تواند بھ ھمین راحتی گسترش یابد. و اگر احساس مریضی کنیم ، فاصلھ خود را حفظ خواھیم کرد ، آزمایش  

 .می کنیم و درخانھ می مانیم. این موارد در صورت واکسیناسیون نیز اعمال می شوند

 .اگر ھمھ چیز خوب پیش برود ، قوانین در آینده حتی بیشتر تغییر می کنند

 واکسیناسون باالتر از سی سال. 
سال اجازه واکسیناسیون می دھد. شما باید از قبل وقت خود را ریزرف کنید. ترجیحاً در   30اکنون این منطقھ بھ ھمھ افراد باالی 

فشار دھید تا " را 8" را فشار دھید. "0تماس بگیرید. برای اطالع بھ انگلیسی "  Hälsocentralen یا با تلفن se.1177وب سایت 
  .از طریق تلفن بھ ریزرف بروید

 بعضی از مراکزصحی زمان رھا سازی دارند. مراقب آنچھ در مرکزصحی شما اعمال می شود باشید. 

 این اجازە نیست کھ در جنگل و یا در زمین آتش کنید. 

ممنوعیت سوختن طبق   ایتخاز میشود.فعالن درسطح ھمھ مناطق کلمر ممنوعیت آتش کردن و یاکباب پزی در جنگل و روی زمین 
قوانین سوید اعمال می شود. اگر قانون را زیر پا بگذارید ، می توانید بھ خاطر آن مجازات شوید. اطالعات مربوط بھ منع آتش  

 .سوزی را می توان در وب سایت شاروالی دریافت کنید

 

و کباب کنید. در شاروالی ھای زرد رنگ آتش نمودن ممنوع است. در  در اینجا می توانید ببینید کھ آیا می توانید غذا درست کنید   
 .رنگ سبز مجاز است

 

 .تابستان خوبی داشتھ باشید! از حضور در فضای آزاد ومالقات ایمن با دوستان خود لذت ببرید


