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أسبوعینصحیفة المعلومات كل   
تأتي ورقة المعلومات ھذه من مقاطعة كالمار للتعاون في األزمات.  

 نرید أن نقدم لك معلومات دقیقة من المقاطعة. 
خالل فصل الصیف ، تأتي "أخبار عن كورونا" كل أسبوعین. إذا  

 حدث شيء كبیر ، ستأتي االخبارفي وقت اقل من ذلك 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا فیروس حول الجدید  

CORONA
 

یجب أن یساعد المراھقون في ایصال المعلومات 
 عن فیروس كورونا

المعلومات الى الشباب اآلخرین  ترید السلطات في مقاطعة كالمار الحصول على المساعدة من الشباب. سیقومون بایصال
 عن فیروس كورونا وكیفیة حمایة أنفسھم. یمكن أن یصبحوا "سفراء كورونا".

 الشباب بارعون في إعالم بعضھم البعض. لكنھم ال یجیدون اتباع القواعد من وكالة الصحة العامة.
باب معرفة المزید عن فیروس كورونا. عندھا لذلك ، یرید مجلس إدارة المقاطعة ومنطقة مقاطعة كالمار والبلدیات من الش

 یمكنھم ایصال المعلومات إلى الشباب اآلخرین. یمكنھم التقدم إلى مدرستھم لیصبحوا "سفیر كورونا".
أولئك الذین یصبحون "سفراء" مدعوون إلى یوم تدریب. ھناك خبراء من المنطقة. یتحدثون عن كیفیة حمایة نفسك 

 واآلخرین.
كالمار ومجلس إدارة المحافظة. سوف یتحدثون عن  كیفیة الحصول على   P4ا محاضرون من سیكون ھناك أیضً 

 المعلومات المؤكدة.
 یحصل كل "سفیر" على جھة اتصال. 

 المعلومات في المدارس
یجب على الشباب التسجیل في المدارس إذا كانوا یریدون أن یصبحوا "سفراء". تشارك جمیع  ، 38خالل األسبوع 

 المدارس الثانویة والمدارس الثانویة الشعبیة في المحافظة تقریبًا.
طالبًا یمكنھم أن یصبحوا "سفراء كورونا". المھمة صالحة طوال الخریف. في دیسمبر ، ستتم دعوتھم إلى المحافظ   50

 لون على دبلومات وشھادات.وسیحص
 العدوى مستمرة

محلي للعدوى حیث انتشار العدوى مستمرة في البالد ولكن بطریقة مختلفة. تقول ھیئة الصحة العامة أنھ سیكون ھناك 
 سیصاب الكثیرون في نفس الوقت.

ألصدقاء أو في العمل. ثم یمكن أن تكون القواعد  یمكن أن یحدث في المدرسة أو مع ا
 أكثر صرامة مرة أخرى. 

في مقاطعة كالمار ، نحن على استعداد إذا كان ھناك تفشي محلي ، كما تقول آنا  -
 نورلین ، مدیرة االستعداد للطوارئ في مجلس إدارة المقاطعة.

یجب علیھم أیًضا الحرص  الشباب موجودون في المجتمع ، تماًما مثل البالغین. لذلك ،  -
 على عدم انتشار العدوى. یمكن أن یصابوا بالعدوى دون ظھور أعراض.

 سیكون "سفراء كورونا" مھمین ونأمل أن ینضم إلیھم الكثیر.

معلومات عن "سفراء كورونا"
(باللغة السویدیة فقط)


