
 ىتح صخش 16 ىلا ديوسلا يف انوروك سوريفب نيفوتملا ددع لصو
 .يلاحلا )راذا( سرام 20 خيرات
.245484 ىلا ملاعلا يف سوريفلاب نيباصملا ددع عفترا امك
.تافو ةلاح 10031 تلجسو
 .ملاعلا يف صخش 86035 ىفاعتو

 انوروك ىودعب نيباصلا صاخشالل يعامجالا ددعلا ةفرعم ناكمالاب دعي مل
 يف نودجاوتملا ىضرملا ىلع ةرصتقم تارابتخالا نا ذا ،ديوسلا يف
 حجرتو .ةضرعملا تاعومجملا ةناخ يف ةفنصملا تائفلا ىلعو تايفشتسملا
 ديوسلا يف ءاربخو  Folkhälsmoyndigheten ةماعلا ةحصلا ةرئاد
 ،ديوسلا يف بعشلا دادعت نم ةئملا يف دحاو حبصا دق نيباصملا ددع نا
 .صخش فلا ةئملا براقي ام يا

روطس يف ديوسلا يف عضولا

ةضايرلاو ةفاقثلا يعاطقل يلام معد

 يشفت ببسب ةبعص ةمزا يف ةضايرلاو ةفاقثلا يعاطق نم لك رمي
 .تاطاشنلا نم ريبك ددع ءاغللا ىعدتسا امم انوروك سورياف

 ةموكحلا حنم دنيل ادناما ةضايرلاو ةفاقثلا ةريزو ،ةعمجلا مويلا ،تنلعاو
 رئاودلا ىلا ةيلاملا تادعاسملا عزوتسو .يواستلاب نيعاطقلل يلام معد
 .ةصتخملا

دعاقتلا قودنصب قحلي ريبك ررض



دعاقتلا قودنصب قحلي ريبك ررض

 اهقلق نع ،سويسه نيتشش ،ثلاثلا ،ماعلا دعاقتلا قودنص ةريدم تبرعا
 ةرورض ىلع تددشو .انوروك سوريفل ةيداصتقالا تاعبتلا ببسب قيمعلا
.ةينمز )ذاقنا( ةطخ عضو لجا نم ءاربخل ةموكحلا ءوجل
 تلاق يديوسلا نويزفلتلا يف Akutellt رابخالا مسق عم اهل ةلباقم يفو
 ىلع تايفشتسملا ىلع طغضلا فيفختل عجنا بيلاسا داجيا بجي هنا
 .”هلبقتسم رسخي نا كشو ىلع هلمكاب ليج” :تمتخو .داصتقالا لك لافقا

ةحوتفم جلزتلا تاعجتنم

 اردصم تناك ايلاطياو اسمنلا نم لك يف جلزتلا تاعجتنم نا فورعملا نم
 .ديوسلا يف انوروك سوريف روهظل ايلوا
 يف تاعجتملا لازت ال جلزتلا تاعجتنم نم ديدعلا جيورنلا تلفقا تقو يف
 .ةداعلاك اهداور لبقتست ديوسلا
 .ءابو ةرؤب ىلا لوحتي دق عضولا نا اراذنا ةيبطلا تامدخلا تقلطاو
 .رئاز 25000 براقي ام ايلاح دجوي اهدحول Sälen تاعجتنم يف
 تاعجتنملا عبتت جلزتلا دعب ام تاطاشنب قلعتي اميفو .ايلك ةلغشنم قدانفلا
  Folkhälsomyndigheten تاداشرا
 .صخش 499 تاعمجتلا يطخت مدع ىلع

 .انوروك سوريف ببسب ديوسلا برغ يف تاكرشلا ىربك نم نينثا تررضت
 Vovlo تانحاشلا عينصت ةكرشو Vovlo cars ةكرش نم لك تدمج ذا

AB نيفظوملا ربجيسو .فظوم 45000 ىلع ابلس سكعنا امم امهجاتنا 
 مهبتاور ضفخنت اذهبو ةئملا يف 40 لدعمب مهلمع تاعاس ضيفخت ىلع
 .ةئملا يف 6


