
اعويش 23كألا ن.رجأتسملا ةلئسأ
ً

 انوروك صوصخب 
 

قش =>إ لوخدلل تامد34ا لوؤسم وأ رِّجؤملا جاتحي
ّ

@A، فDل حمسأ نأ بجي لD؟لوخدلاب م 

امومع مَزلُم تنأ ،مع" •
ً

 .لوخدلاب م8ل حامسلاب 

اقلق تنك اذإ •
ً

ادج 
ً

 وأ ةل_شمب قلعتي رمألا نكي مل اذإ ،ةراWزلا ليجأت نكمملا نم ناT نإ اّمع رِّجؤملا لأسM نأ كنكميف ،ىودعلا نم 

 .ةئراط ةباصإ

اضWرم كترسأ دارفأ دحأ وأ تنأ تنك اذإ •
ً

اقحال ةراWزلا vwع قافتالا مكنكمي ثيحب كلذب مmnoخت نأ jkبhيف ،
ً

. 

 

 ؟راجيإلل يفكت لاومألا نكت مل نإ لعفأ اذام

 .ةقشلا دقع ءاغلإ يرجي دقف دد~{ا تقولا k| ھعفدت مل ن�و .دد~{ا تقولا k| راجيإلا عفدت نأ بجي •

 .عضولا ھل حرشMو كلذب رِّجؤملا mnخت نأ كيلع بجيف ،راجيإلل يفكت ال لاومألا نأ تظحال اذإ •

اباطخ انلسرأ دقل •
ً

vحتلا م��م انبلطو دWوسلا k| نWرِّجؤملا �wإ 
ّ

k صلابmn رجأتسملا نألWاشم نو8جاوي دق نTل |k رِّجؤملا نكلو .عفدلاWن 

اديدحت كرِّجؤم عم لصاوتت نأ م8ملا نمف كلذلو .ھنولعفي يذلا ام م8سفنأب نورّرقي
ً

 |k كلاومأ نكت مل لاح Tراجيإلل ةيفا. 

 

Yالملا ليسغ ةفرغ مادختسا عيطتسأ لbشملا نكامألاو سfg؟ىرخألا ةك 

 ءاملاب كيدي لسغM نأ داتعملاT م8ملا نمو .ىرخألا ةك�nشملا نكامألاو س�الملا ليسغ فرغ� قلعتي اميف ةصاخ تايصوت دجوت ال .مع" •

 .نيديلا ميقعM لوحكب وأ نوباصلاو

 ب�س� ىرخألا ةك�nشملا نكامألا وأ س�الملا ليسغ ةفرغ مادختسا نم كعنم عيطتس� ال ھنكلو ،ماظنلا دعاوق قيلعتب رِّجؤملا موقي •

 .ىودعلا راش�نا لامتحا

• |k ع لوص~�ا كّقح نم نو_ي نأ نكميف ،ىودعلا راش�نا نم ّد~�ل س�الملا ليسغ ةفرغ قالغإب كلذ عم رِّجؤملا ماق لاحvw ضيفخت |k 

اوضع تنك اذإ .راجيإلا
ً

 |k رجأتسملا داحتاWع لوص~�ل انيدل تاراش�سالا مسقب لاصتالا كنكميف ،نvw ةدعاسم |k oمقر .ةلا~�ا هذ 

oانفتا o0771-443 443 :و. 

اضWرم تنك اذإ وأ رط¦�ا تاعومجم ىدحإ �wإ ¥¤تhت تنك اذإ •
ً

 vwع لوص~�ا كّقح نمف ،ليسغلا ةفرغ �wإ باoذلا عيطتسM الو 

 .راجيإلا k| ضيفخت

 

Yنكمي لjA ج دعاسأ نأlgاmنأ وأ ي nودعاسm؟ي 

ارمأ نو_يس •
ً

اع¨ار 
ً

اضع� مكضع� ةدعاسم متعطتسا ول 
ً

لبت نأ www.godagrannar.nu عقوملا k| كنكمي .
ّ
 �wإ كتجاح نع غِ

 لصحي نأ نكمي ثيحب صا¦³ألا عمجن نأ لواحن نWرجأتسملا داحتا k| نحنو .نWرخآلا ةدعاسمب بغرت تنك اذإ وأ ةدعاسملا

الثم قُّوس�لاT ةيمويلا رومألاب ةدعاسم vwع نكمم ددع mnكأ
ً

. 

 

 

اوضع كفصوÁوwww.hyresgastforeningen.se/corona . عقوملا k| انوروT ةمزأ عم انلماعM ةيفيك نع تامولعملا نم دWزملا دجت
ً

 |k داحتا 

اضيأ تنأ كنكمي ،نWرجأتسملا
ً

 راظتنالا تقو نو_ي دق .0771-443 443 :مقرلا vwع انب لاصتالا كنكمي .حئاصن vwع لوص~�ل انب لصتت نأ 

اليلق لوطأ
ً

ايلاح انب نÄلصتملا ةÃnك ب�س� داتعملا نم 
ً

. 

 

oنع كتغلب تامولعم دجت نأ كنكمي ان Tانورو/Tىودعلا راش�ناو 19 ديفو:  

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.1177.se 

 


