اطالعات مهم در مورد ويروس كرونا
با سالم به اهالي هلسينگبوري!
ما همه تحت تاثير ويروس كرونا مي باشيم ،مسئله تنها خود اين ويروس نمي باشد ،بلكه همزمان با محدويتهايي كه شيوع اين
ويروس ايجاد كرده  ،تغييراتي نيز در زندگي ما بوجود آمده است.
كمون هلسينگبوري با راهنمايي و دادن اطالعات ،قصد دارد كه زندگي عادي و روزانه تان را در اين مدت آسان تر كند.
بدين طريق ميتوانيد اطالعات صحيح را كسب نماييد.
در حال حاضر مقدار زيادي اطالعات ناصحيح ،در مورد ويروس كرونا پخش ميشود .در صفحه اينترنتي Helsingborg .se
اطالعات صحيحي در مورد چگونگى مديريت اين اوضاع توسط كمون هلسينگبوري ،جمع آوري شده است .شما حتي ميتوانيد
از اين طريق ،آدرس اينترنتي ادارات ديگر را ،جهت گرفتن اطالعات بيشتر ،تهيه نماييد .شما همچنين مي توانيد با شماره تلفن
 ٠٤٢١٠٥٠٠٠از طريق مركز تماس ،با كمون هلسينگبوري تماس بگيريد.
اگر در مورد ويروس كرونا سؤال داريد ،مي توانيد با شماره  ١١٣١٣تماس بگيريد.
شما كه سنتان باالتر مي باشد ،مي بايست بيشتر از خود محافظت نماييد
طبق اداره تندرستي ،اين ويروس مي تواند براي افرادي كه بيشتر از  ٧٠سال سن دارند و متعلق به گروهي هستند كه گروه
ريسك ،ناميده مي شوند ،مشكالت جدي ايجاد نمايد.
شما بايد بيشتر احتياط كرده و از تماس هاي روزانه اجتماعي پرهيز نماييد ،اين اقدامات را نه فقط بخاطر خودتان  ،بلكه بخاطر
عموم جامعه انجام مي دهيد .ما همه مي بايست كمك كرده تا تعداد مبتاليان به اين ويروس كه مجبور مي شوند تحت مراقبت
هاي ويژه پزشكي قرار بگيرند ،كاهش پيدا كند .اگر براي خريد مواد غذايي و دارو ،نياز به كمك داريد ،مي توانيد به مركز
تماس با تلفن  ٠٤٢١٠٥٠٠٠تماس بگيريد.
مسلما شما هنوز مي توانيد براي قدم زدن در آفتاب بهاري بيرون رفته ،چرا كه هواي تازه و آفتاب خوب است .تماس با
عزيزانتان از طريق تلفن و كامپيوتر باشد.
آيا نياز به كمك داريد؟ يا اينكه مي خواهيد به ديگران كمك كنيد؟
شما مي توانيد از طريق اپ  Nybyتقاضاي كمك كنيد ،ويا آمادگي خود را براي كمك به ديگران اعالم كنيد .براي اطالعات
بيشتر مي توانيد به  helsingborg.seمراجعه كرده و يا با مركز تماس ،ارتباط بر قرار كنيد .اگر كار كردن با تكنيك هاي
ديجيتالي برايتان راحت است ،مي توانيد اپ Nybyرا آورده و از آن طريق به سادگي و سريعا با افراد ديگر تماس بگيريد و يا
براي نام نويسي جهت كمك به ديگران ،از آن استفاده كنيد.
شما كه احساس ناامني مي كنيد
كهنسال يا جوان ،همه مي توانند به هر دليلي در چنين شرايطي احساس تنهايي و ترس نمايند ،چنين إحساسي ميتواند هر زماني
به سراغ شما بيايد .اگر سالخورده هستيد و احساس تنهايي مي كنيد و مي خواهيد با كسي صحبت كنيد ،مي توانيد با يكي از
مراكزي كه مخصوص مالقات با ديگران در اين شهر مي باشد ،تماس بگيريد.
شما ميتوانيد يكي از اين مراكز را در اينجا پيدا كنيدhelsingborg.se/traffpunkter .
به همسايه هاي خود اهميت دهيد
در چنين زمان هايي كه اوقات زيادي را در منزل بسر مي بريم ،ميتواند موجب نگراني و استيصال نزد بعضي از خانواده ها
شود .اگر نگران بوديد كه فردي در معرض خطر است ،مي توانيد براي رفع خطر از آن فرد اقدام نماييد.
در اينجا  huskurage.seمي توانيد با راهنمايي هاي ساده اي كه مي گيريد ،در چنين مواقعي كمك نماييد.
در صورت نياز به كمك اضطراري ،مي توانيد با كشيك سوسيال با شماره تلفن ٠٤٢١٠٦٤٦٥تماس بگيريد.
در اينجا helsingborg.se/socialjourمي توانيد اطالعات بيشتر كسب نماييد.
شما كه صاحب شركت هستيد
محدوديت هايي كه اين بحران  ،مخصوصا براي صاحبين شركت ها بوجود آورده ،باعث شده است كه آنها با مشكالت سختي،
مواجه شوند .اين كمون در تالش مي باشد كه شمابا كمترين صدمه از اين بحران رهايي پيدا كنيد .اطالعات بيشتر در مورد
اقدامات كمون در اين زمينه را ميتوانيد در  foretagare.helsingborg.seبدست آوريد.
در  helsingborg.seمي توانيد آخرين خبرها كه مربوط به اتفاقات در هلسينگبوري مي باشد را ،كسب نماييد .حتي مي توانيد،
از فعاليتهايي كه قرار است در فضای باز انجام شود ،مطلع شويد .شما همچنين مي توانيد ،برای دريافت خبرهاي به روز شده
از اتفاقات هلسينگبوري ،به فيسبوک كمون هلسينگبوری مراجعه كنيد.

