اقدام درست در زمان درست -استراتژی دولت در
کار با ویروس جدید کرونا
ویروس جدید کرونا جامعه ما را آزمایش می کند در این اواخر دولت سوئد یک ردیف اقداماتی مختلفی را
برای حفاظت از زندگی ،سالمت و کار مردم معرفی نموده است.
-

این بحران قرار است یک مدتی طوالنی ادامه داشته باشد دشوار خواهد بود اما جامعه ما قوی است .نخست
وزیر استفان لوفین  Stefan Löfvenمیگوید :اگر هر شخصی مسئولیت خود را بر عهده بگیرد ،در این
صورت ما با هم میتوانیم از پس این بحران برآیم.

هدف کلی کار دولت کاهش میزان شیوع بیماری است  ،یعنی صاف کردن منحنی کسانی که در بیمار شده اند.
وگرنه هدف کاری و تصمیم دولت :
•
•
•
•
•
•

محدود کردن گسترش بیماری در کشور
تامین منابع سالمتی -و بهداشتی
محدود کردن تاثیر بر فعالیت های مهم اجتماعی
کاهش پیامد ها برای شهروندان و شرکت
کاستن نگرانی
گذاشتن اقدام درست در زمان مناسب

اقداماتی که دولت و اداره های دولتی برای کاهش شیوع بیماری میگیرند  ،باید در برابر تأثیرات آن بر جامعه و
بهداشت عمومی به شکلی اساسی متعادل شود .کدام اقدامات صورت گرفته چیزی است که دائما با تغییر تصویر
وضعیت در حال بررسی است.
جعبه ای واقعیت

اطالعات بیشتر و مقامات مسئول
در سوئد  ،کار مدیریت بحران بر اساس اصطالح اصل مسئولیت انجام می شود .این بدان معنی است که هر کسی
که مسئول یک فعالیت تحت شرایط عادی بوده همچنین در طول بحران هم مسئول است .اطالعات بیشتر درباره
نحوه اداره سوئد
در  krisinformation.seاطالعات به روز و تأیید شده از طرف مقامات مسئول به چندین زبان موجود می باشد.
Krisinformation.se

گزینه (برای نسخه ای سوئدی)
در اینجا جمع آوری لینک ها با اطالعات بیشتر و اطالعات تماس با مقامات مسئول وجود دارد.
راهنمایی و اطالعات مربوط به ویروس جدید کرونا -لینک به صفحات اداره های دولتی
رادیو سوئد اخبار را به زبان های دیگر پخش یم کند:
اخبار در مورد ویروس جدید کرونا به چندی زبان از رادیو سوئدن.

