
بمارت ىلع درت ةيجراخلا ةريزو
 .”عيطقلا ةعانم ةيجيتارتسا دجوي ال”

 تائفلا نم نيلماعلا ىلع ضيوعتلل ةموكحلا هجتت
 .انوروك سوريف رطخل ةضرعملا
 ىوتسم ةساردل يئاوشع حسمب موقت ةيحصلا ةئيهلاو
 .نينطاوملا ىدل ةعانملا

 ،انوروك سوريفب ةافو ةلاح 793 سيمخلا مويلا راهن ىتح ديوسلا تلجس
 .Folkhälsomyndigheten ةماعلا ةحصلا ةحلصم تالجس بسحب

ملاعلا يف ىودعلا

 ملاعلا يف انوروك سوريفب نيباصملا ددع يلامجا لصو يذلا تقولا يف
 .ةافو ةلاح 89426 تايئاصحالا رخا تلجس باصم 1529968 ىلا
 337276 تايئاصحالا رخا تلجسو عافترالا يف نيفاعتملا ددع لصاوو
 .ةلاح
 تدحو .تاصوحفلا بولسا رييغت ىلا تآجل ديوسلا يف قطانملا نم ديدعلا
 صحفل ضارعالا نم يناعي نم لك عضخي ال نا ىلع تارابتخالا ددع نم
  .انوروكلا

 تالاحلا ددع نآشب ةقيقدلا تاءاصحالا بايغ ءارجالا اذه ىلع بترتيو

 رادم ىلع نيباصملا ددع نع نالعالا رخؤيس هنا امك ،ىودعلاب ةباصملا



 رادم ىلع نيباصملا ددع نع نالعالا رخؤيس هنا امك ،ىودعلاب ةباصملا

.ةعاسلا

نيباصملا دادعال حسم

 حاورتت اصخش 773 ل ةيئاوشع تاصوحف ملوهكوتسا يف اثيدح ىرج

 ةنيعلا كلت نم ةئملا يف 2,5 نا نيبتو .ةنس 86 و نيتنسلا نيب مهرامعا

 ةحفاكم ةحلصم ريدم ،لينغيت شردنا لاقو .انوروك سوريف ىودعب ةباصم

 : Folkhälsomyndigheten ةئبوالا

 فاضاو  .”لضفا لكشب ةعانملا روطت دصرل ريبك لمع نم ءزج اذه”

:لاقو .جئاتنلا ليلحت ءارجا يف ثيرتيس هنا لينغيت

 7-6 نيب حوارتي فعاضم تقو بلطتي تالاحلا ددع فعاضت نأ هفرعن ام”

 نيب حوارتت عمتجملا يف سوريفلا نولمحي نم ةبسن نا حجرالا ىلع .مايأ

 .ةئملا يف 5-10

 ال نكلو ،سوريفلا نولمحي صاخشألا نم اًريبك اًددع كانه نأ ملعن نحن

.”مهددع مك ةقدلا هجو ىلع فرعن

ةضرعملا تائفلل ةيامح لضفا يلزنملا رجحلا



 ضيوعتلا أَْدَبم ىلع تقفاو ناملربلا بازحا نا رتهين زنغاد ةفيحص تركذ

 اوبهذي ملو مهلزانم اومزتلا لاح يف  ىودعلا رطخل ةضرعملا تائفلا ىلع

 يف يراجلا رهشلا نم نيرشعلاو دحاولا يف ةموكحلا مدقت .مهلمع نكامال

 ةضرعملا تائفلا فينصت لوحو رارقلا ليصافت لوحً ادر ىصقا دح

 .رطخلل

بمارت حيرصت ىلع ةيجراخلا ةريزو در

 ةيجراخلا ةريزو تثدحت ةيكيرمالا نا نا يس ةانق اهعم اهترجا ةلباقم يف

 راشتنا عنمل ديوسلا اهذختت يتلا تاءارجالا لوح ىدنيل نا ةيديوسلا

 دلانود يكيرمالا سيئرلل حيرصت دعب ةلباقملا هذه يتآتو .انوروك سوريف

 :ةريزولا تقلعو .ءابولا نم ةدشب يناعت ديوسلا نا هيف لاق بمارت

 نم ديدعلا كانهو .ملاعلا نادلب نم ريثكلا لثم يناعن نحن ، عقاولا يف”

 ،لبق نم متعمس امكو .ةيديوسلا ةيجيتارتسالاب ىمسي ام لوح تافارخلا

 ةحفاكمل ءارجاك عيطقلا ةعانم ةيجيتارتسالا ىلع بمارت دلانود قلطأ

.”ديوسلا ةيجيتارتسا ديكأتلاب تسيل هذه .مات أطخ اذهو ،19ديفوك


