
ي )كورونا(معلومات هامة حول  وس التاج   الفير
 

 ! سكان هلسنبورجمرحبا 

وس التاج     )كورونا(  الفير
 
وس نفسه فحسب، بل أيضا   يؤثر علينا جميعا شيا مع االحياة تم نمط بتغيير  وال يتعلق األمر بالفير

ةخالل هذه لجعل الحياة اليومية أسهل لك  القيود المفروضة.    نحن فقد قمنا  الفير
 
بعض  بتلخيص جهيلسنغبور مدينة ف

 . رشاداتواالالنصائح 
 

ي من خاللها تبقى عىل إطالع دائم
 الطرق التى

وس التاج   )كورونا( و كوفيد    الوقت الحال  تنتشر الكثير من المعلومات الخاطئة عن الفير
 
 . 19ف

 قمنا بجمع معلومات صحيحة عن كيفية تنظيم البلدية للوضع الراهن.   helsingborg.seعىل صفحة 
وس التاج   )كورونا( وكوفيد   عن الفير

 . 19عىل نفس الموقع ستجد روابط للدوائر الحكومية من أجل معلومات أكير
 .  00 50 10-042يمكنك ايظا االتصال بالبلدية عي  مركز إتصال هلسنبورج عىل هاتف رقم 

وس فيمكنك أإلتصال عىل الرقم   . 13 113إن كان لديك أي أسئلة عن الفير
 

ي ب –كبار السن   من إذا كنت
 نفسكاعتت 

 
 
وس عواقب وخيمة بشكل خاص عىل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  وفقا  70لوكالة الصحة العامة السويدية، يمكن أن يكون للفير

 االجتماعية، ليس فقط من أجل تواصالتيجب أن تكون أكير حذرا وتجنب ال أو ينتمون إل مجموعة معرضة للخطر.  عاًما
من  تقليل عدد األشخاص من أجلمجتمع. ويجب علينا جميعا أن نساعد بعضنا البعض ال من أجل الخاصة ولكن أيضا  مصلحتك

  التسوق الذين يحتاجون إل العناية المركزة. و  حامىل  العدوى
للحصول عىل الطعام أو األدوية  إذا كنت بحاجة إل مساعدة ف 

 00 50 10 -042الهاتف ج عىل تصال هيلسنغبور إيمكنك الحصول عىل مساعدة من خالل مركز ف

  
اقة الشمس جيدين شمس الربيع تحتيمكنك بالطبع الخروج والمشر   وإشر

 . ألن الهواء ألنقر

 . حاسوبأو جهاز ال الهاتفعي   ابق عىل اتصال مع أحبائك
 

 تريد مساعدة شخص آخر؟  و مساعدة أهل تحتاج إىل 
  Nybyيمكنك طلب المساعدة أو تقديمها لآلخرين من خالل تطبيق  

 helsingborg.se. يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات ف 

يلالتكنولوجيا الرقمية ، يمكنك  مع الطمأنينة. إذا كنت تشعر بجأو االتصال بمركز اتصال هيلسنغبور  . هناك Nybyتطبيق  تي  

 أنك بحاجة إل مساعدة. ب أنت تبلغيمكنك الحصول بشعة وسهولة عىل اتصال مع الناس الذين يحتاجون إل مساعدة أو 
 

 إن كنت ممن يشعروا بعدم الطمأنينة. 
  أي وقت.  إن كنت يافع أم مسن, جميعنا تنتابنا أحاسيس الوحدة والخوف من الوضع السباب مختلفة. وهذه أألحاسيس تظهر 
ف 

. يمكنك  إن كنت مسن وتشعر برغبة للتكلم من أحد بسبب شعورك بالوحدة فيمكنك أإلتصال بأحد مراكز ونقاط أإللتقاء الجماع 
 أن تجد وتستدل عىل تلك المراكز عي  الرابط أدناه. 

 helsingborg.se/traffpunkter. 

 
ان  هممن الجيد أن تكون ممن لديهم الجرأة لإلهتمام بجير

ان كنت ممن يمكنهم اإلهتمامن  إ   هذه األوقات هم بجير
  ف 

 
  فيها المزيد من الوقت مًعا ف

  نقض 
لالتر األمر الذي وهذا  ,المي  

  بعض قد 
 
. عىل  العائالت. يؤدي إل اإلحباط والقلق ف

 
 موقع إذا كنت قلقا ً بشأن إصابة شخص آخر، يمكنك أن تحدث فرقا

huskurage.se مثل هذه يوجد نصائح  
إذا كنت بحاجة إل مساعدة عاجلة،  الحاالت.  بسيطة حول كيف يمكنك المساعدة ف 

 يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل. 00 50 10-042عىل  بخفارة الشؤون اإلجتماعيةيرج  االتصال 
helsingborg.se/socialjour . 

 

كات إذا   من اصحاب الشر

كات   تحدث عىل خىط رواد األعمال يتأثرون بشكل خاص بالقيود و  أصحاب الشر
ه األزمة. البلدية تعمل عىل إخراجك من هذالتر

ر. أألزمة   . foretagare.helsingborg.seعىل مزيد من المعلومات حول جهود البلدية عىل يمكن االطالع  بأقل قدر من الض 
 

  هيلسنغبور  helsingborg.se عىل
  يمكنك األنشطة  وأيضا نصائح حول جسوف تجد أحدث المعلومات حول ما يحدث ف 

التر
لالقيام بها  ا متابعة   . خارج المي  

ً
للحصول عىل تحديثات حول ما عىل فيسبوك  جصفحة مدينة هيلسنغبور  يمكنك أيض

  
 
 البلدية. يحدث ف

 


