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 !یدآمد خوش و درود

انینزد از دیتوان یم شما ،2020 اکتبر 1 از هیو خانه کی در که خود ک رید کنند یم یزندگ سالمندان یبرا ژ  دا

 است مهم نیهمچن و دارد وجود دیبازد یبرا سالمندان خانه آن در مقرراتی چه که دانیدب قبل از اگر است خوب. دیکن

 ،دیبخوان را زیر نکات که است خوب نیهمچن. دیده هشکا را عفونت گسترش خطر تا دیکن دنبال را مقررات نیا که

 :دیکن دنبال و دیکن درک

 

بل  شما دیبازد از ق

 .دیدار را آنجا به آمدن قصد یزمان چه بگویید و دیکن مطلع را خود بازدید محل ،مراجعه از شیپ •

 تعداد که باشد بهتر شاید نیبنابرا و است محدود ها آپارتمان مساحت که دیباش داشته خاطر به •

انیبازد دگ ن ن  2 تا 1 حداکثر ما. کرد حفظ را یکدیگر از فاصله بتوان آپارتمان در که باشد ای بگونه نیز دک

 .میکن یم هیتوص بار هر را کننده دیبازد

 .دیکن عفونی ضد الکل با و دییبشو کاملاً را خود دستان ،آپارتمان به ورود از قبل •

 !دیبمان خانه در ،بیماری علیم داشتن صورت در •

 

ر  دیبازد هنگام د

 .دیبرو آپارتمان به میمستق •

ًیمستق را خود دستان • ا  .دییبشو آپارتمان در م

 .کنید حفظ را فاصله شهیهم •

زین اگر •  علئم بازدید هنگام در اگر. دیده انجام بازو خمیدگی در را آن ،دیدار عطسه ای سرفه به ا

 !دیبرو خانه به ،گرفتید یسرماخوردگ

 .دینکن توقف یعموم یها مکان در •

ر •  .دینشو خارج آپارتمان از ،دیکن استفاده هشدار زنگ ای تلفن از دیکن صحبت کنانکار با دیخواه یم اگ

ًیمستق دیبازد از پس • ا  .دیبرو یخروج سمت به م

 

 کنید دیدار هم با آزاد فضای در لطفا

ا انیعز و شما به م ت  بسیار دارید، دوست اگر .دیبگذران آزاد یفضا در را خود وقت که میکن یم هیتوص زان

 سازمان یها هیتوص از یرویپ. دیبرو آزاد فضای به و رونیب آپارتمان از بازدید هنگام در که بود خواهد خوب

 .دهد یم کاهش را عفونت گسترش خطر باز یفضا در ملقات و Folkhälsomyndigheten سوئد یعموم بهداشت

 

 ...است ای پسندیده کار قهوه یا چای نوشیدن

. دییبشو کامل را خود دستان ابتدا که است مهم ،دیکن یم درست را قهوه خانه در اگر که دیباش داشته خاطر به اما …

 !دیکن حفظ شهیهم را خود فاصله و زنیدن دست را شیرینی نان ای هوهق قوری ،ها فنجان دیگر سپس

 



 

ه  دیکن توجه دیجد اطالعات ب

ا اریب گسترش مداوم طور به م  یم مقامات یها هیتوص و ها دستورالعمل .داریم نظر زیر را کرونا ریگ همه یم

 نآ به که است مهم ،بدهند ای تازه اطلعات تاندیبازد هنگام ای قبل شما به است ممکن. کنند رییتغ سرعت به توانند

 .بفهمید را آن محتوای و کنید توجه اطلعات

 

چه  دهد نجات را ها انسان جان تواند یم دیده یم انجام آن

ز تریب اطلعات. میسپاسگزار ها هیتوص از یرویپ و یریپذ تیمسئول یبرا شما ا  در را ش

www.linkoping.se و www.folkhalsomyndigheten.se دیبخوان. 

 

ا  !میده یم کاهش را عفونت انتشار هم ب


