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DARI 

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
 در ھنگام کرونا ورزش مھم است

+ دارد می تواند در فضای بیرون ۷۰ورزش تیمی ممکن است دوباره بھ تمرین ھا و بازی شروع کند. و ھر کس 
 ورزش کند

.صحت عامھاما تنھا در صورت ادامھ پیروی از توصیھ ھای   

در تمام بحران كرونا در حال آموزش و بازی ھستند. اما آنھا بھ  ورزش برای ھمھ سنین مھم است. كودكان و جوانان
روشی متفاوت بازی میکنند کھ افراد زیادی را جمع نمی کند. بزرگساالنی کھ در ورزش ھای تیمی مختلف بازی می 

 کنند مجبور بھ مسابقھ نیستند.
دوباره ممکن است بھ مسابقھ  یونی14اکنون ریاست صحت عامھ تصمیم گرفتھ است کھ ھمھ ورزش ھای تیمی از 

 بپردازند. اما فقط در صورت پیروی از قوانینی کھ اعمال می شود تا عفونت پخش نشود.
فدراسیون ملی ورزش پیشنھادات مختلفی در مورد چگونگی کاھش شیوع عفونت ارائھ داده است. برخی از پیشنھادات 

ارتباط نزدیکی داشتھ باشید. اگر عالئمی دارید در خانھ بمانید. عبارتند از: فقط ھنگامی کھ برای ورزش باید  

 و اینکھ مخاطبی نداشتھ باشیم.
ریاست عمومی صحت عامھ می گوید بزرگترین خطر مبتال بھ عفونت ھنگام تھاجم است و مردم درگیر آن ھستند. 

را رعایت کنند. اگر این بگویند کھ محدودیت ھا  بنابراین ، آنھا از سازمان ھا و انجمن ھا خواستھ اند تا بھ ھواداران خود
 کار را نکنند ، ممکن است بازیھای تیمی دوباره ممنوع شود.

بین تیم ھای فعال و تیم ھای آماتور تفاوت وجود دارد. تیم ھای فعال ممکن است در صورت لزوم سفر کنند. ھیچ تیم 
کنند. سپس اگر مریض شوید می توانید بھ سرعت بھ خانھ   ساعت از خانھ می توانند سفر 2-1دیگری نباید. آنھا فقط 

 بروید.

     نیز باید ورزش کنند. ۷۰+ 
سال و باالتر داشتھ باشد) باید ورزش کنند و ورزش کنند. در سوئد مانند  70+ سال دارند (ھرکسی 70حتی کسانی کھ 

دارد. درعوض ، باید دستورالعملھای اداره بھداشت عمومی را رعایت کنیمبسیاری از کشورھا قرنطینھ وجود ن . 
+ سال دارد می تواند پیاده روی ھای طوالنی را پیاده کند ، کروکت بازی کند یا ھر چیز 70بنابراین ، ھرکسی کھ 

 دیگری را در خارج از منزل کھ دوست دارید انجام دھد. اما شما باید از یکدیگر فاصلھ بگیرید.
اگر خارج از خانھ ھستید ، می توانید با یک یا چند دوست نیز مالقات کنید. اما پس از آن شما باید از یکدیگر دور باشید 

و در جاھایی باشید کھ تعداد زیادی از افراد دیگر وجود ندارند. اگر فاصلھ بگیرید ، پیک نیک با یک زن و شوھر 
 دوستانھ بھ خوبی پیش می رود.

توصیھ ھا را رعایت کنید ، خطرات اندک است. یوھان کارلسون ، مدیر عمومی  صحت عامھ، می گوید ، بنابراین اگر 
 مقرررات ورزش را در نظر بگیرید.


