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.  Äldrelinjen ،(33 22  22 - 020إذا كنت تشعر بالقلق اتصل بخط كبار السن (
إلى   8ین إلى الجمعة (ما عدا أیام العطل واإلجازات الرسمیة) من الساعة  من االثن
 . 19الساعة  

 . 16إلى الساعة   10وفي عطلة نھایة األسبوع واإلجازات الرسمیة من الساعة  

 . 112في الحاالت المھددة للحیاة اتصل بالرقم  

 عاًما أو أكبر، 70إذا كان عمرك 
 قم بالحد من االتصاالت القريبة مع اآلخرين

عاًما أو أكبر بالحد من االتصاالت    70نوصي األشخاص الذین یبلغون 
المنزل قدر اإلمكان لبعض الوقت في  القریبة مع اآلخرین والبقاء في 

 .  المستقبل 

إلى  ) Covid-19(  19فقد تطور مرض الفیروس الجدید كوفید 
عاًما أو  70إذا كان عمرك . جائحة وھو ینتشر اآلن في السوید

وقد تبین من خالل التجربة  .  أكبر، فأنت تنتمي إلى مجموعة مخاطر
 .  یستمر لفترة طویلة في الصین وإیطالیا أن انتشار العدوى 

من المھم جدا أن تحمي نفسك وتحمي اآلخرین من اإلصابة بمرض  
وبذلك تقوم أیًضا بحمایة نظام الرعایة  ). Covid-19( 19كوفید 

 . الصحیة التي ستتعرض لضغط شدید للغایة

 ھكذا تبقى بصحة جیدة
 لتجنب اإلصابة، فإننا نحث األشخاص الذین 

.  لحد من االتصاالت القریبة مع اآلخرینسنة أو أكبر با 70یبلغون 
،  )المواصالت العامة(یجب علیك تجنب ركوب وسائل النقل العام 

 والتسوق من المتاجر، 
وكذلك تجنب التواجد في أماكن یمكن أن یكون متواجدًا بھا الكثیر 

بدالً من ذلك، احصل على المساعدة من . من الناس في نفس الوقت
ى سبیل المثال، لشراء الطعام أو القیام  األقارب أو الجیران، عل

 . بمھام

 ھكـذا تتجنب إصابة اآلخرین
إذا كنت مریضا، یجب علیك البقاء في المنزل لالعتناء بنفسك 
.  وتجنب إصابة اآلخرین، حتى لو كان لدیك أعراض خفیفة فقط

. تجنب االتصاالت القریبة مع أشخاص آخرین عندما تكون مریًضا

 الرعایة الصحیةھكذا تقوم بمساعدة 
من خالل الحد من االتصاالت القریبة مع اآلخرین، فإن عدد  

األشخاص الذین یتعرضون لإلصابة یُصبح أقل، مما یؤدي إلى  
 إذا قام الجمیع  . تخفیف العبء عن نظام الرعایة الصحیة

بالمساعدة، فإننا ندعم نظام الرعایة الصحیة الذي سیكون علیھ عبء  
 .كبیر لفترة محدودة

إلى الشعور العام بالمرض مع واحد  ).Covid-19( 19یؤدي كوفید 

 : أو أكثر من األعراض التالیة

 سوف یمر ذلك  -تحمل 
والوحدة في موقف یحتاج فیھ  من الشائع الشعور بالقلق وعدم األمان 

 . الشخص إلى االبتعاد عن اآلخرین
وما یُمكنك القیام بھ للشعور بحالة أفضل، على سبیل المثال،  

الخروج للتنزه في الطبیعة، أو التحدث مع أحبائك وأقاربك على  
الھاتف، أو البقاء على اتصال عبر الكمبیوتر ووسائل التواصل  

 . االجتماعي
.إن إجراءات وتدابیر الحد من االتصاالت القریبة ھي لفترة محدودة

 . حاول أن تشغل نفسك بما تعتقد أنھ ممتع ومحفز

 السعال    •
 الحمى  •
مشاكل في التنفس  •
 الزكام  / الرشح •

 التھاب الحلق  •
 الصداع  •
آالم العضالت والمفاصل   •
 .الغثیان •

 )COVID-19( 19معلومات حول كوفید 

Du som
 är 70 år eller äldre 20033-2 Arabiska 

 مجموعات المخاطر 
ما تبینھ الدراسات المتاحة المرتبطة  ارتفاع السن ھو عامل الخطر الرئیسي. وھذا إن 

سنة   70). لذلك فإن األشخاص الذین ھم بعمر  Covid-19( 19بتفشي مرض كوفید 
 أو أكبر ینتمون إلى مجموعة الخطر. 

واألشخاص الذین ھم بسن كبیر ویُعانون من، على سبیل المثال، ارتفاع ضغط الدم، أو  
ئة، أو مرض السكري ھم األشخاص  أمراض القلب واألوعیة الدمویة، أو أمراض الر

 السائدین بین معظم الحاالت الصعبة. 
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