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يظهر فيروس كورونا أن البشرية ال تستطيع السيطرة على العالم بالطريقة التي يريدها الكثيرون ، ونحن اآلن في وقت 

على االقتصاد والمخاطر والتحديات التي نواجهها وصحة اآلخرين، ويشعر الكثيرون بالقلق بشأن صحتهم  .صعب

بالطبع، من المستحيل بالنسبة لنا في بلديتنا الصغيرة أن نؤثر على االقتصاد العالمي،  ت.في مثل هذا الوقكمجتمع وأفراد 

 ولكن علينا أن نعتمد ونثق ببرلماننا وحكومتنا ، وأنهم يفعلون األفضل للسويد.

 .هناك الكثير مما يمكننا القيام به  Grästorp نعمل ونؤثرفي ومع ذلك ، نحن الذين نعيش

نحن نتعاون مع كل من  .توجد داخل منظمة البلدية خطط أزمات مجهزة ، يتم اختبارها اآلن في هذه المواقف الحادة

 .المجلس اإلقليمي واإلداري للمقاطعة ولدينا االستعداد الجيد لكل ما ينتظرنا

ي  نحن ف ، يمكنك أيًضا المساعدة: يمكننا االستمرار في التصرف كما فعلنا دائًما.Grästorpأحد مواطني بلدية بصفتك 

Grästorp  جتمع نعندما  أقوياء نكون، أن ونظهر مراًرا وتكراًرا كيف يمكننا، كبلدية صغيرة، نتعاون بشكل جيد

، واآلن في أوقات أصعب قليالً سنستفيد من قوتنا Grästorpأو روح  Grästorpsandan نحن نسميها عادة جميعا.

 .المشتركة

 عمهادأن تساعد في تقوية البلدية و كفرد مواطنالملموسة التي يمكنك الواقعية في البلدية ، قمنا بتطوير عدد من األشياء 

 .الوباء بطريقة جيدةالتعامل المشترك مع فعليًا في 

 

 مع خالص التقدير

 

 
 

Kent Larsson  
 رئيس المجلس البلدي
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 لعمل والمدرسة فيل وال تذهبابق في المنزل  ن.آلخريمن أجلك ومن أجل ا، الصحة العامة اتبع توصيات هيئة .1

في المجموعات الذين هم ، فكر في األشخاص الصحيةبشأن النظافة  دقيقا  األعراض، كن حال كنت تعاني من 

 .المعرضة للخطر

العديد  Grästorp يوجد في –قم بتنشيط نفسك واستمر في اللياقة البدنية ، ويفضل أن يكون في الهواء الطلق  .2

 .لبعضا كمبعض على المسافة بين واأن تحافظ وافقط تذكر .من األماكن الجميلة للمشي

اإلفطار والغداء  وهذا يشمل، لتأخذه معك الجميع تقريبًا طعاًما جاهًزايقدم   !دعم المطاعم والمقاهي المحلية لدينا .3

 !والعشاء

من الممكن تجربة كل من المالبس واألحذية والنظارات في المنزل ، أو لماذا ال تطلب باقة زهور  ا.التسوق محلي .4

 لمنزل؟ل تصلك

-REKO بالبدأ نفي الربيع ، س .واختر المنتجين المحليين Grästorp تسوق طعامك في متاجر البقالة في .5

ringen  أيًضا من جديد. 

، على سبيل هااشتِر بطاقات الهدايا ، إما من المتاجر أو من الشركات التي تقدم  !ناآلمن عيد الميالد لتسوق  .6

 .المثال ، عالجات التدليك أو التجميل

في حاجة ماسة إلى ( Social verksamhet)األنشطة االجتماعية  .لبلديةل قسم الموظفين المؤقتينسجل في  .7

 .الكوروناالعمال المؤقتين نتيجة أزمة 

شخص تعرفه يجلس مع و ، أاألقاربو  األصدقاءمشجعة مع  محادثاتبإجراء ومواق -البعض  مبعضكساعدوا  .8

 .هفي المنزل بنفس

 واألصدقاء والمعارف على التسوق في المجموعة أو الجمعيةالشركات المحلية ، وتشجيع أعضاء  مجموعة دعم .9

Grästorp. 

 www.grastorp.se وعلى  #hållgrästorplevande# الفيس بوك و ابق على اطالع على صفحة .10

 
هناك العديد من الشركات والمحالت التجارية التي تقدم خدمة إضافية ومساعدة في الوقت الحالي ، مثل الطعام الذي يتم 

 والعديد من الخدمات األخرى.لمنزل، وتوصيل الوجبات السريعة إلى موقف السيارات ل سوقه
 

البلدية ، رقم  مبنىفي  ينأو في مكتب المواطن www.grastorp.se يمكن العثور على جميع المعلومات الحالية على

 . 0514– 30 582 الهاتف
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http://www.grastorp.se/

