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بلدیات جمیع بین تعاون كالمارھو مقاطعة في االزمات بشأن التعاون  
والصحة المواصالت عن كالمارالمسؤول مقاطعة مجلس ، المقاطعة   

األخرى السلطات وجمیع كالمار لمقاطعة اإلداري المجلس والرعایة،   
المقاطعة في . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 

ي مقاطعة كالمار 
 العدوى العامة �ف

ف  الذروة ئح هيئة  ا. لذلك ،�جب أن نواصل اتباع نصبعد  الحد االع�صل ال تلم من ح�ث عدد المصابني
 .الصحة العامة

ي مقاطعة كالمار ،
ي جميع البلد�ات �ف

و ال �عرف من  الذي  �مكنه أن �ص�ب    لدينا اآلن انتشار عام للعدوى. تم العثور ع� العدوى �ف
ف   -أن الذروة  اطباء الحما�ة من االمراض المعد�ة �عتقد  .اآلخ��ن . ال أحد  صل ال الحد االع� بعد ت لم   - عندما �كون معظم الناس مصابني

 �حدث ذلك .  مىت   �عرف

یعتمد على مدى اتباع الجمیع  للنصیحة حول كیفیة حمایة النفس و اآلخرین. من المھم بشكل خاص أال    الذروةمتى نصل الى 
یمرض الجمیع في نفس الوقت. في حال حدوث ذلك لن یتمكن الموظفین في المستشفیات من رعایة أولئك الذین یحتاجون إلى  

 المساعدة 

ھي المسؤولة عن العمل في األزمات. إنھا تطلب من الجمیع توخي و طوارئ في المقاطعةآنا نورلین ھي مدیرة التأھب لل
 .الحذر

یجب أن  و! وا سافرت الالبعض و كمن بعضبی حافظوا على المسافة آنا نورلین ال تتجمعوا في مجموعات كبیرة،تقول  -
  .نستمر في توخي الحذر الشدید مع كبار السن

نتعب من حمایة أنفسناھي تعتقد أنھ من المھم أال   

!  �جب علينا جم�عا أن نواصل الق�ام بذلك لعدة أشهر. تحمل وتح� -  بالص�ب

بالوضع في ستوكھولم. كان ھناك انتشار عام للعدوى لفترة   یتعلق األمرولكن غالباً ما عادة ما یكتب اإلعالم عن العدوى. 
طویلة. تتم العنایة بالعدید منھم في وحدات العنایة المركزة  وقد مات الكثیر. ولكن اآلن تقول وكالة الصحة العامة أن العدوى  

الوقت  ربما وصلت إلى ذروتھا في ستوكھولم. أولئك الذین یموتون ویصابون بالمرض ھم نفس العدد طوال  

لكن مقاطعة كالمار تقع بعد ستوكھولم ، وفي مقاطعتنا لم تصل العدوى إلى ذروتھا. لمعرفة ما یحدث في مقاطعة كالمار ، 
اإلعالمیة في بلدیتك التقاریر  الىع إلى اطباء الحمایة من االمراض المعدیة في منطقة كالمار ، واستماالجب توی  

إخبار   في  لیس كما ھو في ستوكھولم ، وساعد فالوضع ھناضع في مقاطعة كالمار. تقول آنا نورلین اطلع دائًما على الو
 اآلخرین.


