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آخر حتديث ١ أيلول ٢٠٢٠

قلل من انتشار العدوى - إنها مسؤوليتك! يف حياتنا اليومية الجديدة مع كوفيد - 

١٩ ، نحتاج جميًعا للتعاون مع بعضنا ، لذا فكر فيام ييل.

 UNDVIK PLATSER 
DÄR MÅNGA 

SAMLAS

 TVÄTTA 
HÄNDERNA

STANNA
HEMMA

جتنب األماكن املزدحمة واحرص على ترك مسافة بينك وبني اآلخرين
حافظ عىل مسافة ذراع بينك وبني اآلخرين سواء أكنت داخل أو خارج املنزل.  •

تجنب الذهاب إىل املناسبات اإلجتامعية الكبرية كالحفالت والجنائز و املعمودية يف        •

الكنائس واألعياد واألعراس.

تجنب الرحالت غري الرضورية.  •

اغسل يديك!
تلتصق املواد املعدية باليدين بسهولة وتنترش إىل األسطح التي نلمسها.

اغسل يديك عدة مرات باليوم باملاء والصابون ملذة عرشين ثانية عىل األقل.  •

قم باستخدام معقم اليدين إذا مل تتح لك إمكانية غسل اليدين باملاء والصابون.  •

ابق يف املنزل عند ظهور أعراض املرض عليك
ابق يف املنزل إذا كنت مصاباً بالزكام وإن كانت األعراض خفيفة   •

األعراض الشائعة لكوفيد ١٩ هي السعال ، الحمى ، ضيق التنفس ، الرشح ، سيالن األنف ، التهاب الحلق ، 

الغثيان ، آالم املفاصل و العضالت ، اإلسهال وتشنجات البطن ، عدم القدرة عىل التذوق و الشم.

قم بإجراء إختبار اإلصابة بكورونا عند شعورك باألعراض
تحث منطقة يامتالند هاريادالن )Jämtland Härjedalen( كل من يشعر بأعراض املرض أن يفحص نفسه  •

•  من السهل إجراء اإلختبار ولكن يجب عليك أن تحجز موعداً

اإلختبار مجاين ، وميكن أن تقوم بحجز موعد عىل   •

امسح رمز اإلستجابة السريعة )QR-koden( لقراءة املزيد عن عمل بلدية سرتمسوند بشأن 
وباء كورونا

هل تريد أن حتصل على معلوماتنا الرقمية مقروءة باللغة السويدية؟
اتصل عىل                          )أيام العمل خالل الساعات التالية ٩-١٢، ١٣-١٦(

معلومات عن كوفيد-١٩، 
فريوس كورونا.

تطبق حتى إشعار آخر

1177.se

0670-164 00

هذه املعلومات مهمة 

جداً إذا كان عمرك أكرث 

من ٧٠ سنة أو إذا كنت 

تنتمي للفئات األكرث 

عرضة للخطر


