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DARI 
 
 

. کبار یھردوھفتھ  یاطالعات اوراق   
شده است.   ھیتھکمیتھ شھرکلمربحران  یھمکاربا  یاطالعاتاوراق 

. میبھ شما ارائھ دھرا   والیت ی قیاطالعات دق میخواھ یما م  
. اگر  دیآ  یھفتھ مدوھر در بین  درباره کرونا راخبا در طول تابستان

. رسند ی اوقات فرا م شتریرخ دھد ، آنھا ب  یاتفاق بزرگ  
 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

  خبر جدید در بارە ای کرونا.
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مراقب بودن.ومسافھ درباره مسافرت ونگھ داشتن   
کھ کدام  دی. اما مراقب باشدیسفر کن گرید یاز کشورھا یو برخ یدندر سو دیتوان یکنون دولت گفتھ است کھ م

!دیمحافظت کن گرانیشود. و از خود و د یاعمال م نیقوان  

مراقب  دیاست و ھمچنان با دهینرس انیاما عفونت بھ پادریافت نمودیم.را درسویدن  سفر اجازە ی، ما یونی 13از 
است. مھم اریبس دیباش  

خود  یھا تیمسئول دیبدان معناست کھ شما با نی. ادیگو  یم ادارە ای صحت عامھ! دینگھ دار مسافت راو فاصلھ بگیرید
   داشتھ باشید.ی توانایی آنرا مدت – دیتحمل کن دیشما با  نکھیاو. دیرا ادامھ دھ

این خیلی آسان است وقتی انسان رخصت است و در زیر شعاع آفتاب،میتوان عفونت را فراموش کرد و ھمھ چیز عادی 
 بھ نظر برسد.اما عفونت رخصت نیست. 

کس   چیھا آمده اند. ھ شفاخانھ دوباره بھ یشتریآرام بود. اکنون افراد بیونی درآغاز وضیعت  لیاواردوالیت کلمردر
  یخود را بھ عھده م تی!" سپس مسئولدینگھ دار مسافھ را و فاصلھ بگیرید نیداند تابستان چگونھ خواھد بود. بنابرا ینم
.دیریگ  

با   گرانید ر.واگدارید فاصلھ  گرانیدزکھ ا دیمطمئن شو دی:شما بادیگو یموالیتی  یآنا نورلن درشورا یاضطرارریمد
  تجمع قرار دارند بھ من اطالع دھید. درحالت اھم خیلی نزدیک استن و دری

 نیکنند. بنابرا یریجلوگ یعفون یھا یضیمر وعیاز ش دیکھ ھمھ با .کند یم حیتصر یدناز احتماالت سو تیقانون حما
. ارائھ داده است دیجد ھیتوص نیچند صحت عامھ، آژانس   

  از بایسکل استفادە کنید. ای کنید وی رو ادهیعوض پر. ددیرا انجام دھ یعموم  قط درصورت لزوم حمل ونقلف

. و در  دیزرو کنیر چوکیدیکھ در آن بتوان دیبوس را انتخاب کن ای یل، ر دیبرو یعموم ھینقل لیبا وسا دیھسترمجبورگا
!دیکن تیرا رعا نیطول سفر قوان  

بزرگ  یدھایبازد ریوسا نیھا ، مراسم تدف یبزرگ ، عروس داتی. منتظر تعمدیریقرارنگ  یبزرگ اجتماع یگروه ھابا
.دیباش  

. شود یدرنظرگرفتھ مزیواردوگاه ھا نی جا ھای آببازی برا ینیقوان یبھ زود  

 سفردرخارج ازکشور.

کھ وزارت امور خارجھ   ی. ھنگامگوستیا 31اروپا را تا  ھ یمشاور درسفربھ خارج ازاتحاد -د یوزارت امورخارجھ سو
. دیدار اجیاحت یاضاف  مھی، بھ ب سفرکنید دیھسترمجبو مبازھکند، اگر یم ھیتوص  

کند. در   رییتواند بھ سرعت تغ یم نی. اما ادیاروپا سفر کن ھیعضو اتحاد یازکشورھا یبھ برخ دیتوان یمیونی  30از 
تیوب سا  UD.se وجود دارد نیدویدر مورد آن (بھ زبان س یاطالعات (  

.متفاوت باشدو مختلفدیگر یاست در کشورھا نحوه محافظت ازخود ممکن نیقوان  


