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-ھا برای کاھش شیوع مریضی کوویدتشدید طرزالعمل
 در کرونوبری 19

وبری بھ سرعت در حال افزایش است. بنابراین، سازمان صحت عامھ سویدن، در کرون 19-سطح مریضی کووید
اند طرزالعمل ھای مربوط بھ اشخاصی کھ ھمراه با داکتران کنترول مرض در منطقھ کرونوبری، تصمیم گرفتھ

ومبر تطبیق ن 26تر کنند. این قوانین الی تاریخ کنند را شدیددر کرونوبری بود و باش دارند یا از آنجا بازدید می
شود کھ در کرونوبری بود شود، با این حال ممکن است تمدید شوند. این طرزالعمل ھا بر اشخاصی تطبیق میمی

 و باش دارند یا در آنجا اقامت دارند.

 ھا در کرونوبریتشدید طرزالعمل
کرونوبری تطبیق ھایی کھ در ھر یک از ما باید مسئولیت کمک بھ کاھش شیوع مرض را با پیروی از طرزالعمل

 شود، بھ عھده بگیریم:می

ھا، مراکز خرید، از جملھ فروشگاه -از حضور در یک محیط بستھ کھ خطر ازدحام نفوس در آن وجود دارد 
 ھای ورزشی خودداری نمایید.ھای عمومی و کلبھا، حمامھا، کتابخانھموزیم

بطور مثال، دواخانھ یا  -بھ دکان مراجعھ کنید توانید در صورت ضرورت ھمچنان می •
فروشگاه مواد غذایی. اگر ضرورت دارید چیزی بخرید، این کار را در مواقعی کھ فروشگاه 

 بیر و بار نیست انجام دھید و فاصلھ خود را از دیگران حفظ نمایید.
ھا، یل کتابخانھشوند ازقبھایی کھ ھمزمان اشخاص زیادی در آنجا جمع میھا و مکاناز محیط •

ھای عمومی خودداری نمایید. از استفاده از ھای ورزشی و حماماماکن ورزشی، کلب
 ھا و مواردی از این قبیل بھ حیث محل اجتماع خودداری نمایید.ھا، کتابخانھگالری

موجھ  ھایی کھ از نظر طبیھای دیگر را برای تمرین و ورزش در نظر بگیرید. این موضوع برای ورزشگزینھ
 شود.شده است، تطبیق نمی

 ھا خودداری نمایید.ھا، جلسات تعلیمی ورزشی، مسابقات و رقابتھا، نمایشاز اشتراک در جلسات، کنسرت

شوند، چھ در فضای بستھ و چھ از وقایعی کھ اشخاص زیادی بطور ھمزمان در آن جمع می •
کند و ھمچنان ط افزایش پیدا میدر فضای باز، اجتناب نمایید. خطر شیوع عفونت در این شرای

 ھا خطراتی را در قبال دارد.رفتن بھ مراسمی از این قبیل و برگشتن از آن
ھای ورزشی خودداری شود از انجام انواع فعالیتسالھ توصیھ می 15بھ اشخاص باالتر از  •

ند. ھای ورزشی از این موضوع مستثنی ھستنمایند. صرفاً ورزشکاران نخبھ و متعلمین لیسھ
توانند بھ تمرینات ورزشی خود ادامھ اطفال و نوجوانان در مکاتب ابتدایی و متوسطھ اول می

 دھند.
شود کھ از اشتراک و یا برگزاری ھا، توصیھ میبھ ھمھ اشخاص، صرف نظر از سن آن •

ھای ورزشی، کھ در آن بسیاری از اشخاص حضور دارند و مستلزم سفر مسابقات و جام
 ری نمایند. ورزشکاران نخبھ از این موضوع معاف ھستند.باشد، خوددامی
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تر، ھیئت اجرایی شھرستان کرونوبری تصمیم گرفتھ است کھ ھای شدیدھمزمان با تصمیم برای معرفی طرزالعمل
 دوباره ممنوعیت برگزاری اجتماعات و مراسم عمومی با حضور بیش از پنجاه نفر را وضع کند.
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کنید و نزدیکترین خویشاوندان خود، ھا زندگی میدیگر، بھ غیر از کسانی کھ با آناز تماس فزیکی با اشخاص 
 خودداری نمایید.

متری از  1.5-1کنید و در فاصلھ ھا مالقات میاشخاصی ھستند کھ با آن ھای فزیکیتماس •
 کشد.دقیقھ طول می 15ھا بیش از ھا قرار دارید و مالقات (تماس) واقعی با آنآن

ھای صحی و معاینات طبی، ھای مراقبتنزدیک ضروری، بطور مثال قرار مالقات ھایتماس •
 گیرد.تحت این طرزالعمل ھا قرار نمی

از ھرگونھ فعالیتی کھ بدون حفظ فاصلھ جسمانی با اشخاص دیگر قابل انجام نیست، خودداری  •
ھا، ر، جشننمایید. این موضوع بطور مثال بشمول مراسم خصوصی ازقبیل معاشرت بعد از کا

ھای زیبایی و صحی است کھ از ھای نان شب و ھمچنان تداویھا، مھمانیھا، مھمانیعروسی
 باشند.نظر طبی موجھ نمی

شود تدابیری اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود کھ ھمھ قادر ھستند از ھمھ مشاغل در کرونوبری خواستھ می
 ھای عمومی پیروی نمایند.از طرزالعمل

کنندگان در ھر بار، تنظیم این موضوع ممکن است بھ معنای محدود کردن تعداد بازدید •
 دھند.ھای دیجیتلی را ارائھ میھای کاری و کسب و کارھایی باشد کھ گزینھساعت

شود تدابیری اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود کھ ھمھ کارمندان از ھمھ کارفرمایان در کرونوبری خواستھ می
 ھای عمومی پیروی نمایند.ھستند از طرزالعمل قادر

ھای این موضوع ممکن است بھ معنای تشویق کارمندان برای کار از خانھ، ارائھ فرصت •
ھا و جلسات فزیکی ھای کاری، کنفرانسبیشتر برای کار از خانھ و بھ تعویق انداختن سفر

 دیگر باشد.

 19-تال بھ کوویدتوان شیوع عفونت را کاھش داد و از ابقسم میچی
 جلوگیری نمود

اگر عالیم مرض را دارید در خانھ بمانید، حتی اگر عالیم شما خفیف باشد. اگر عالیم بیش از  •
 ساعت طول کشید، تست کروناوایرس را انجام دھید. 24

ھا را بطور مکرر و بصورت صحیح با استفاده از آب و صابون بشویید. اگر بھ آب و دست •
 کننده دست استفاده نمایید.عفونیتوانید از ضدرید میصابون دسترسی ندا

 از دست زدن بھ رو و یا چشمان خود خودداری نمایید. •
 ھای پر خطر قرار دارند، محافظت نمایید.از اشخاص مسن و کسانی کھ در گروپ •
 ھا را تعقیب کنید و فاصلھ خود را با دیگران حفظ نمایید.طرزالعمل •
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