وصل عدد املتوفني بفيروس كورونا في السويد الى  16شخص حتى
تاريخ  20مارس )اذار( الحالي.
كما ارتفع عدد املصابني بالفيروس في العالم الى .245484
وسجلت  10031حالة وفات.
وتعافى  86035شخص في العالم.

لم يعد باالمكان معرفة العدد االجماعي لالشخاص الصابني بعدوى كورونا
في السويد ،اذ ان االختبارات مقتصرة على املرضى املتواجدون في
املستشفيات وعلى الفئات املصنفة في خانة املجموعات املعرضة .وترجح
دائرة الصحة العامة  Folkhälsmoyndighetenوخبراء في السويد
ان عدد املصابني قد اصبح واحد في املئة من تعداد الشعب في السويد،
اي ما يقارب املئة الف شخص.

الوضع في السويد في سطور
دعم مالي لقطاعي الثقافة والرياضة
يمر كل من قطاعي الثقافة والرياضة في ازمة صعبة بسبب تفشي
فايروس كورونا مما استدعى اللغاء عدد كبير من النشاطات.
واعلنت ،اليوم الجمعة ،وزيرة الثقافة والرياضة اماندا ليند منح الحكومة
دعم مالي للقطاعني بالتساوي .وستوزع املساعدات املالية الى الدوائر
املختصة.

ضرر كبير يلحق بصندوق التقاعد

ضرر كبير يلحق بصندوق التقاعد
اعربت مديرة صندوق التقاعد العام ،الثالث ،ششتني هسيوس ،عن قلقها
العميق بسبب التبعات االقتصادية لفيروس كورونا .وشددت على ضرورة
لجوء الحكومة لخبراء من اجل وضع خطة )انقاذ( زمنية.
وفي مقابلة لها مع قسم االخبار  Akutelltفي التلفزيون السويدي قالت
انه يجب ايجاد اساليب انجع لتخفيف الضغط على املستشفيات على
اقفال كل االقتصاد .وختمت” :جيل باكمله على وشك ان يخسر مستقبله”.

منتجعات التزلج مفتوحة
من املعروف ان منتجعات التزلج في كل من النمسا وايطاليا كانت مصدرا
اوليا لظهور فيروس كورونا في السويد.
في وقت اقفلت النرويج العديد من منتجعات التزلج ال تزال املتجعات في
السويد تستقبل روادها كالعادة.
واطلقت الخدمات الطبية انذارا ان الوضع قد يتحول الى بؤرة وباء.
في منتجعات  Sälenلوحدها يوجد حاليا ما يقارب  25000زائر.
الفنادق منشغلة كليا .وفيما يتعلق بنشاطات ما بعد التزلج تتبع املنتجعات
ارشادات Folkhälsomyndigheten
على عدم تخطي التجمعات  499شخص.
تضررت اثنني من كبرى الشركات في غرب السويد بسبب فيروس كورونا.
اذ جمدت كل من شركة  Vovlo carsوشركة تصنيع الشاحنات Vovlo
 ABانتاجهما مما انعكس سلبا على  45000موظف .وسيجبر املوظفني
على تخفيض ساعات عملهم بمعدل  40في املئة وبهذا تنخفض رواتبهم
 6في املئة.

