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یھا ی نواح ھھم نیب یھمکار کی  ، یتیوال ھتیکم بُحران ەگرو  
و یتیوال یرھبر یشورا کلمر، ی تیوال ھ تیکم ذون  ،ھجمل  از تیوال  
ھستند تیوال رس در  ھ ک مقامات گرید . 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

 خبر جدید در بارە ای کرونا.

CORONA
 عفونت عمومی درذون کلمر

پیشرفتھ ترین طرز عفونت را در پیش داریم .بنابراین ، ما باید ھمچنان توصیھ ھای ادارات صحت عامھ  
 را دنبال کنیم. 

در ذون کلمر، اکنون شیوع کلی عفونت وجود دارد. این عفونت در ھمھ ولسوالیھا ھا یافت می شود و شما  
ھنگامی کھ بیشتر    -می تواند آلوده شود. جراح عفونی معتقد است کھ قسمت باالی نمی دانید چھ کسی 

از ما بیشتر است. وقتی این کار را انجام داد ، ھیچ کس نمی داند.  - آلوده ھستند   

زمان برگزاری اجالس بستگی بھ این دارد کھ ھمھ افراد در مورد چگونگی محافظت از خود و دیگران  
بھ ویژه مھم است کھ ھمھ ھمزمان مریض نشوند. سپس کارکنان شفاخانھ ھا نمی  پیروی می کنند. این  

 توانند از کسانی کھ بھ کمک نیاز دارند مراقبت کنند. 
آنا نورلن مدیر آمادگی اضطراری درذون کلمر است. او مسئولیت کار در مورد بحران ھا را بر عھده  

.دارد. او از ھمھ می خواھد کھ مراقب باشند   
وید ، در گروه ھای بزرگ جمع نشوید. از یکدیگر دور شوید و سفر نکنید! و ما باید ھمچنان  او می گ 

 مراقب پیران باشیم. 

 او فکر می کند مھم است کھ ما از حفاظت از خود خستھ نشویم 
 ھمھ ما باید ماھھا بھ این کار ادامھ دھیم. تحمل کنیم و صبور باشیم. 

می نویسند. اما پس از آن بیشتر مربوط بھ وضعیت استاکلم است.  رسانھ ھا معموالً درباره این عفونت 
مدت طوالنی است کھ ر آنجا شیوع گسترده عفونت وجود دارد. بسیاری از آنھا در بخش مراقبت ھای  

مراقبت می شوند و بسیاری نیز درگذشت. اما اکنون آژانس صحت عامھ می گوید این   (IVA) ویژه
ھ اوج خود رسیده باشد. کسانی کھ می میرند ومریض می شوند ، در تمام  عفونت ممکن است در استاکلم ب

 مدت تقریباً بھ ھمین تعداد ھستند. 
اما ذون کلمر پس از استاکلم است و در سطح کشور ما این عفونت بھ اوج خود نرسیده است. برای  

عفونی در منطقھ کلمر   دانستن اینکھ چھ اتفاقی در والیت کلمر رخ می دھد ، باید بھ بررسی بیماری ھای 
 و گزارش رسانھ ھا درباره والیت شما گوش فرا دھیم. 

ھمیشھ بدانید کھ اوضاع درشھر کلمر چگونھ است. مانند استاکلم نیست. آنا نورلن می گوید ، و بھ دیگران  
 برای گفتن کمک کنید. 


