
درود  با  

  لکساند در و است نایم من اسم
 

۰کنم یم زندگ  

وفاریس یدر  شی  یب هرچه آگایه  بردن خاطرباال به شهراست نیا ساکنی   ن او که فرخ همکارم  لکساند یشهردار  درخواست به  

  مورد در شهر نیزایغز  زبانان
 

مربوط اطالعات و کرونا روسیو  شی  یب ازانتقال یی  جلوگ یبرا لکساند یشهردار  کار روش چگونگ  

۰کرد ترجمه فاریس به را کار نیا به  

  به اجیاحت کرونا همچون یمس  رویسیو  به نشدن ی  همهگ با ومقابله یی  جلوگ یبرا جامعه ک ی
 

روش در شدن متحد و همبستگ  

۰دارد مبارزه  

  مسئول دیمیاپ با مبارزه متخصصان سوئد در
 

کل بهداشت وزارت با تخصصانم نیا .هستند آن از یی  جلوگ روش و هماهنگ  

کنند یم کار دولت رنظریز  کشور .  

 
 

کتها دولت، هایرمجموعیز  هیتمام ازنظرفرهنگ کتها ،دولت   شر ها دستورعمل به کشور مردم همه کل طور به و خصویص یشر  

ر یوز  دولت یها وگفته وزارت متخصصان  که ی  کارها شگ چیه بدون خاطرمردم ی   هم به .دارند کامل اعتمآد آن یها مجموعه  

  نیا .دهند یم انجام را کنند یم شنهادیپ روسیو  نیا با مبارزه یبرا بهداشت
 

با مبارزه در تیموفق شانس رفی    باال باعث هماهنگ  

شود یم روسیو  نیا . 

ح به داد انجام دیبا حاظر حال در که ی  ها دستورعمل است ریز  شر : 

ل رد فیخف یلیخ اگر حت   دیکنیم ض  یمر  اگراحساس  دیبمان می    

۰دیبشور  هیثان ۲۰ مدت به صابون و گرم آب با خوب مرتب را خود یدستها   

۰دیی  بگ را خود ت  یوب دهان یجلو  آرنج با عطسه ای و شفه هنگامه   

  ت  یب و دهن چشم، به دنیکش دست از
 
۰دیکن یخوددار  جدا   

۰دیی  بگ فاصله می   دو حداقل گرانید از   

  و دیکن یدور  شلوغ یمکانها در تجمع از 
 
 ینفراک ۵۰ از شیب تجمع  قانونا

 
۰است ممنوع دا  

  شلوغ یجاها به ورفی    فروشگاه در دیخر  گران،ید با تماس از سال ۷۰ یباال افراد
 
۰کنند یخوددار  جدا    

لکساند یشهردار  : 

بحران ژهیو  گروه خود یکارمندها کمک  با  مارش ماه مهیوازن کند یم دنبال را سوئد بهداشت وزارت یشنهادهایپ قایدق یشهردار   

۰کند تیهدا را تیوضع ممکن شکل نیبهی   به تآ داده لیتشک   

 ی  تغ یشهردار 
باشد دولت دید واگردرصالح است داده انجام ستای  ی  دب شیپ و دبستان دبستان، شیپ کودکستان، ستمیدرس ای   

 
 

مخصوص اطالعات شود لیتعط مدارس که قرارباشد اگر .دارد  را دبستای   شیوپ مدارس تمایم کامل یلیتعط یبرا کامل آمادگ  

۰شد خواهد داده شما به کار نیا  

 

نتیا لهیبوس دور راه از سیتدر  ستمیس یشهردار  ستانی  دب و مهاجران یبرا زبان آموزش بزرگساالن، آموزش یبرا توررایکامپ با نی   

۰دیی  بگ تماس مربوطه یها ستانی  دب و مهاجران یبرا زبان  موزشآ با دیدار  مورد نیدرا اگرسوایل است گذاشته اجراع به را ها  

  شیپ یشهردار 
 

۰است کرده لیتعط  را ها کودک مهد آمادگ  

۰است کرده لیتعط  را پپوی دسگردنیتیفر  یشهردار   

۰است کرده ممنوع را سالمندان خانه ازهمه مالقات یشهردار    

کت به کمک  یبرا یشهردار  به یبرا درخواست امکان جمله از گرفته نظر در مختلف   کمگ یها بسته محیل یتجار  یها شر  

کت یشهردار  به پرداخت   یها نهیهز  و قبضها افتادن قیتعو  ۰لکساندبوستدر سهایم وشر  



  یها تیفعال تمایم یشهردار 
 

۰کرده لیتعط  را ورزیسر  و فرهنگ  

 

کردن کمک  به لیما نیگز یجا ای داوطلب عنوان به اگرشما دیی  بگ تماس یشهردار  با که شد میخواه خوشحال فراوان تشکر با   

دیهست بحران نیا در  

دیفرما مراجعه ریز  تیسا به دیتوانیم شما یشهردار  بحران گروه یکارها مورد در شی  یب اطالعات یبرا : 

www.leksand.se/corona 

 

دیباش خود مراقب  

 

خوب مطالب با ها تیسا  

www.informationsverige.se  

www.folkhalsomyndigheten.se 

 

mina.rahnama-aliakbari@ga.leksand.se 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

