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ARABISKA 

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
 

۱۹اذا مرض الشخص بمرض كوفید   

 معظم الناس المصابین بفیروس كورونا ال یالحظونھ. لكن بعض الناس یمرضون ویحتاجون إلى رعایة. 
بالكاد یالحظونھ. ربما تسعل قلیالً أو تصاب بالحمى. قد یصاب آخرون بمرض  19 معظم الناس المصابین بمرض كوفید

 شدید ویحتاجون إلى رعایة في المستشفى.

. غالبًا ما یقولون أنھ یجب علیك البقاء في المنزل حتى 1177إذا كنت مریًضا قلیالً ، یمكنك االتصال بمركزك الصحي أو 
في المنزل یومین آخرین قبل الخروج تبقىح بصحة جیدة ، یجب أن تصبح بصحة جیدة مرة أخرى. عندما تصب . 

طبیة ، فمن المھم االتصال أوالً وعدم الذھاب إلى المركز الصحي أو المستشفى. ھناك الرعایة الإذا كنت بحاجة إلى 
19كوفید  مصاباً بمرضیكون  أن من المحتمل رعایة شخص عندلموظفین ا یتبعھا إجراءات محددة   

 من المھم عدم إصابة اآلخرین 

بواسطة سیارة  یتم نقلھ و 112أي شخص یصاب بمرض شدید ویجد صعوبة في التنفس یجب علیھ االتصال برقم 
.یذھب المرضى فقط. في سیارة اإلسعاف یرتدون مالبس واقیة اللذین یعملوناإلسعاف. الموظفون   

صیب بعضنا ن. من المھم أال 19-مرض كوفیدبن مصابیضى الإن مستشفیات كالمار وفاسترفیك ھي التي تستقبل المر
 .البعض ، لذلك ال یمكن ألحد زیارة أي شخص في المستشفى

لیتمكنوا من االستمرار في إنھ عمل شاق للموظفین في المقاطعة. إنھم یعملون كثیًرا ویحتاجون لمساعدة بعضھم البعض 
 .لتسھیل األمر ، وإلجازة الموظفین ھذا الصیف . ویفضل توظیف المزید من الممرضات و مقدمي الرعایة الصحیةالعمل

لكن الوضع أفضل  كانت ھناك مشكلة في الحصول على معدات الحمایة في المستشفیات ومنازل البلدیات. و في الماضي ،
 اآلن.

یقول مارتن أولسون رئیس الخدمات اإلقلیمیة في مقاطعة كالمار : "لدینا اآلن  معدات وقائیة  للموظفین  والمرضى في  
 لو مرض الكثیر من حتىى نتمكن من التعامل مع الوضع المستشفیات". نحن نعمل على جلب المزید من المعدات حت

.األشخاص في  وقت الحق  

قد یصاب الكثیر في المقاطعة. ولكن یمكن للمستشفیات 
والبلدیات التعامل معھا. ھناك مكان لكل من یحتاج إلى 

. رعایة  

یصاب ھو اسم المرض الذي  19-: كوفید حقائق
بفیروس  كورونا بھ الشخص عند العدوى    


