ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

ﻋدد 4

CORONA

اﭘرﯾل 2020

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
ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻟوده ﺷود .ﺟراح ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی  -ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
آﻟوده ھﺳﺗﻧد  -از ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .وﻗﺗﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد  ،ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧد.
زﻣﺎن ﺑرﮔزاری اﺟﻼس ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓراد در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و دﯾﮕران
ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﮫ وﯾژه ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ھﻣزﻣﺎن ﻣرﯾض ﻧﺷوﻧد .ﺳﭘس ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ
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.
او ﻣﯽ ﮔوﯾد  ،در ﮔروه ھﺎی ﺑزرگ ﺟﻣﻊ ﻧﺷوﯾد .از ﯾﮑدﯾﮕر دور ﺷوﯾد و ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد! و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن
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.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً درﺑﺎره اﯾن ﻋﻔوﻧت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد .اﻣﺎ ﭘس از آن ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﺳﺗﺎﮐﻠم اﺳت.
ﻣدت طوﻻﻧﯽ 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 )(IVAوﯾژه
ﻋﻔوﻧت ﻣﻣﮑن اﺳت در اﺳﺗﺎﮐﻠم ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد وﻣرﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،در ﺗﻣﺎم
ﻣدت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗﻌداد ھﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ ذون ﮐﻠﻣر ﭘس از اﺳﺗﺎﮐﻠم اﺳت و در ﺳطﺢ ﮐﺷور ﻣﺎ اﯾن ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ اوج ﺧود ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﺑرای
داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در وﻻﯾت ﮐﻠﻣر رخ ﻣﯽ دھد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻠﻣر
و ﮔزارش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ درﺑﺎره وﻻﯾت 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.
ﮔروە ﺑُﺣران ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻧواﺣﯽ ھﺎی
وﻻﯾت از ﺟﻣﻠﮫ ،ذون ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﮐﻠﻣر ،ﺷورای رھﺑری وﻻﯾﺗﯽ و
.دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ در رس وﻻﯾت ھﺳﺗﻧد
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

