
 
  انورک سوریو ۀراب رد نارجأتسم لوادتم یاھ شسرپ

  
 

  ؟مھدب هار ھناخ ھب ار اھنآ یتسیاب ایآ – دوش دراو نم نامتراپآ ھب تسا مزال رادیارس ای ھناخبحاص
 .دیھدب هار ھناخ ھب ار اھنآ یتسیاب تاررقم قبط امش ،ھلب •
 لکشم ھیضق ھکنآ طرش ھب – دنک لوکوم هدنیآ ھب ار تاقالم دیھاوخب ھناخبحاص زادیتسھ نارگن لیخ سوریو تیارس یارب رگا •

  .دشابن یرارطضا ھمدص ای
 .میسرب قفاوت ھب یرگید تقو رد تاقالم یارب میناوتب ام ات دییوگب یتسیاب دیتسھ ضیرم هداوناخ یاضعا زا یکی ای امش رگا •

  
 ؟منک راکچ دنکن فافک هراجا تخادرپ یارب یاھ لوپ رگا
 .دیوش ھیلخت نامتراپآ زا تسا نکمم دینکن ار راکنیا رگا .دینک تخادرپ عقوم ھب ار هراجا یتسیاب امش •
 .دیھد حیضوت ار تیعضو و هدز فرح ھناخبحاص اب یتسیاب دنک یمن ار هراجا فافک اھ لوپ ھک دیوش ھجوتم رگا •
 تخادرپ لکشم تسا نکمم ھک ینارجأتسم اب میا هدرک شھاوخ اھنآ زا و هداتسرف ھمان روشک رسارس یاھ ھناخبحاص ھب ام •

 اھب هراجا فافک اھ لوپ رگا ورنیا زا .تسا ناشدوخ اب دننک مادقا ھنوگچ اھ ھناخبحاص ھکنیا میمصت اما .دننک ارادم دنشاب ھتشاد
 .دیریگب سامت دوخ ھناخبحاص اب ھک تسا مھم دنک یمن ار

  
 ؟منک هدافتسا کرتشم نکاما ریاس و ھناخیوشسابل زا مناوت یم ایآ
 نوباص و بآ اب اھتسد نتسش لومعم قبط .درادن دوجو یصوصخب تاررقم کرتشم نکاما ریاس و ھناخیوشسابل دروم رد .ھلب •

 .تسا مھم اھتسد ینوفعدض لکلا ای
 ریاس و ھناخیوشسابل زا هدافتسا سوریو عویش رطخ رطاخب دناوت یمن یلو دنک بصن و عضو ار یتاررقم دناوت یم ھناخبحاص •

 .دنک عنم ار کرتشم قطانم و نکاما
 وضع رگا .دوش رسک هراجا زا یغلبم دیراد قح امش ددنبب ار ھناخیوشسابل سوریو عویش رطخ رطاخب ھناخبحاص مھنیا اب رگا •

 یم 0771-443443 رواشم نفلت هرامش .دیریگب سامت کمک تفایرد یارب ام رواشم ام اب دیناوت یم دیتسھ نارجأتسم نمجنا
   .دشاب

 قح دینک هدافتسا ھناخیوشسابل زا دیناوت یمن و دیتسھ ضیرم ای دیراد قلعت تیارس رطخ ضرعم رد دارفا هورگ ھب امش رگا •
 .دوش رسک هراجا زا یغلبم دیراد

  
 ؟منک کمک اھنآ ھب ای منک تفایرد کمک دوخ ناگیاسمھ زا مناوت یم ایآ

 تیاسبو رد دینک کمک دیھاوخ یم ای دیراد زاین کمک ھب رگا .تسا بوخ یلیخ دینک کمک رگیدکی ھب دیناوتب رگا •
www.godagrannar.nu  طابترا دارفا نیب مینک یم یعس نارجأتسم نمجنا نانکراک ام سپس .دینک مان تبث دیناوت یم 

  .دننک تفایرد کمک ،ندرک دیرخ لاثم روطب هرمزور روما ماجنا یارب دنناوتب یرتشیب ھچرھ دادعت ات دوش رارق رب
 

 سوریو نارحب لرتنک یگنوگچ ھب طوبرم تاعالطا دیناوت یم  www.hyresgastforeningen.se/corona ام تیاسبو رد •
 زا رت ینالوط تسا نکمم راظتنا تدم .دیریگب سامت ام اب دیناوت یم 0771-443443 نفلت هرامش اب .دینک هدھاشم ار انورک
  .دننز یم گنز ام ھب یرایسب دادعت رضاح لاح رد نوچ دشاب لومعم

 
 

  :دیناوخب ناتدوخ نابز ھب ار اھنآ عویش و 19-دیووک یرامیب ای انورک سوریو ھب طوبرم تاعالطا دیناوت یم اھ تیاسبو نیا رد
www.folkhalsomyndigheten.se 

 www.1177.se 

 

 


