ﻋدد 11
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DARI

ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

CORONA

درﺑﺎره ﻣﺳﺎﻓرت وﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣﺳﺎﻓﮫ وﻣراﻗب ﺑودن.
ﮐﻧون دوﻟت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳوﯾدن و ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺳﻔر ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐدام
ﻗواﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .و از ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد!
از  13ﯾوﻧﯽ  ،ﻣﺎاﺟﺎزە ی ﺳﻔر را درﺳوﯾدن درﯾﺎﻓت ﻧﻣودﯾم.اﻣﺎ ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب
ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم اﺳت.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد وﻣﺳﺎﻓت را ﻧﮕﮫ دارﯾد! ادارە ای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧود
را اداﻣﮫ دھﯾد .واﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾد – ﻣدﺗﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
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.
دروﻻﯾت ﮐﻠﻣردراواﯾل ﯾوﻧﯽ درآﻏﺎز وﺿﯾﻌت آرام ﺑود .اﮐﻧون اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ آﻣده اﻧد .ھﯾﭻ ﮐس
ﻧﻣﯽ داﻧد ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد وﻣﺳﺎﻓﮫ را ﻧﮕﮫ دارﯾد!" ﺳﭘس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾد.
ﻣدﯾراﺿطراری آﻧﺎ ﻧورﻟن درﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد:ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ازدﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﯾد.واﮔر دﯾﮕران ﺑﺎ
ھم ﺧﯾﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ اﺳﺗن و درﯾﺎ درﺣﺎﻟت ﺗﺟﻣﻊ ﻗرار دارﻧد ﺑﮫ ﻣن اطﻼع دھﯾد.
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺳوﯾدن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷﯾوع ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
 ،آژاﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﭼﻧدﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺟدﯾد اراﺋﮫ داده اﺳت.
ﻓﻘط درﺻورت ﻟزوم ﺣﻣل وﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ را اﻧﺟﺎم دھﯾد .درﻋوض ﭘﯾﺎده روی ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ از ﺑﺎﯾﺳﮑل اﺳﺗﻔﺎدە ﮐﻧﯾد.
اﮔرﻣﺟﺑورھﺳﺗﯾد ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑروﯾد  ،رﯾل ﯾﺎ ﺑوس را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﺗواﻧﯾدﭼوﮐﯽ رﯾزرو ﮐﻧﯾد .و در
طول ﺳﻔر ﻗواﻧﯾن را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد!
ﺑﺎﮔروه ھﺎی ﺑزرگ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرارﻧﮕﯾرﯾد .ﻣﻧﺗظر ﺗﻌﻣﯾدات ﺑزرگ  ،ﻋروﺳﯽ ھﺎ  ،ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن وﺳﺎﯾر ﺑﺎزدﯾدھﺎی ﺑزرگ
ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﮫ زودی ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﺟﺎ ھﺎی آﺑﺑﺎزی واردوﮔﺎه ھﺎ ﻧﯾزدرﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﻔﺮدرﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر.
وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ ﺳوﯾد  -ﻣﺷﺎور درﺳﻔرﺑﮫ ﺧﺎرج ازاﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺗﺎ  31اﮔوﺳﺗﯽ .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔرﺑﺎزھم ﻣﺟﺑورھﺳﺗﯾد ﺳﻔرﮐﻧﯾد  ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد.
از  30ﯾوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ازﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .در
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد آن )ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ( وﺟود دارد  UD.seوب ﺳﺎﯾت
ﻗواﻧﯾن ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﻓظت ازﺧود ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕرﻣﺧﺗﻠف وﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.

اوراق اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھردوھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر.
اوراق اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﺣران ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﮭرﮐﻠﻣرﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﯽ وﻻﯾت را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھﯾم.
در طول ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﺧﺑﺎر درﺑﺎره ﮐروﻧﺎ در ﺑﯾن ھردوھﻔﺗﮫ ﻣﯽ آﯾد .اﮔر
اﺗﻔﺎق ﺑزرﮔﯽ رخ دھد  ،آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت ﻓرا ﻣﯽ رﺳﻧد.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

