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Antalet smittade med Covid-19 i Västra Götaland har ökat markant. 
Folkhälsomyndigheten har skärpt restriktionerna i vår region. Eidar fortsätter 
att följa Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer och anpassar verksamheten efter dem. 
 
Anmäl bara akuta fel i lägenheten. Som alltid ska du ringa Eidar på 0520-877 00 vid 
akuta fel. Kvällar och helger ringer du 0520-877 99 vid akuta fel. 
 
 
 
 

وس  ف بف�ي ا جوتاالند �شكل ملحوظ.   Covid-19زاد عدد المصابني ي فاس�ت
 �ف

ي منطقتنا. 
كة واصل تقامت وكالة الصحة العامة الس��د�ة بتشد�د القيود �ف ە متابعة Eidar�ش  ما تن�ش

 التوص�ات وتك�ف األعمال معها. ة من وكالة الصحة العامة الس��د�
 
ي الشقة. ل

 إلبالغ فقط عن األعطال الحادة �ف
ي حالة الطوارئ.  00 877-0520ع� الرقم  Eidarاتصل بـ  كالعادة،

 �ف
ي المساء وعطالت نها�ة 

ي  99 877-0520اتصل الرقم  األسب�ع،�ف
 لة الطوارئ.  حا�ف

 
 

Antalet smittade med Covid-19 i Västra Götaland har ökat markant. 
Folkhälsomyndigheten har skärpt restriktionerna i vår region. Eidar fortsätter 
att följa Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer och anpassar verksamheten efter dem. 
 
Anmäl bara akuta fel i lägenheten. Som alltid ska du ringa Eidar på 0520-877 00 vid 
akuta fel. Kvällar och helger ringer du 0520-877 99 vid akuta fel. 
 
 
 
 

وس  ف بف�ي ا جوتاالند �شكل ملحوظ.   Covid-19زاد عدد المصابني ي فاس�ت
 �ف

ي منطقتنا. 
كة واصل تقامت وكالة الصحة العامة الس��د�ة بتشد�د القيود �ف ە متابعة Eidar�ش  ما تن�ش

 التوص�ات وتك�ف األعمال معها. ة من وكالة الصحة العامة الس��د�
 
ي الشقة. ل

 إلبالغ فقط عن األعطال الحادة �ف
ي حالة الطوارئ.  00 877-0520ع� الرقم  Eidarاتصل بـ  كالعادة،

 �ف
ي المساء وعطالت نها�ة 

ي  99 877-0520اتصل الرقم  األسب�ع،�ف
 لة الطوارئ.  حا�ف

 
 

نتساعد لنحمي بعضنا من الكورونا♥♥
لحمایة كبارالسن والذین لدیھم  لنحد من إنتشار الفیروس جمیعا نتساعدیجب أن  الفیروس معدي جدا و. یلحظ فیروس كورونا في الوقت الراھن انتشارا

 أمراض أخرى. لذلك قامت إیدار بتعدیالت مؤقتة على الروتین المتبع.

 للحاالت  الطارئة مثل تسرب  المیاه:
 طریق عن ترسلھا أن لطفا منك نطلب  القضایا وباقي) 13-12: الغداء وقت( 052087700: الرقم ىعل إیدار مقسم  على إتصل
: الموقع  

www.eidar.se/mina-sidor 

ا 

 في مركز إیدار  نستقبل فقط المواعید المجوزة  مسبق
 موعد وحجز االتصال یمكنك االمراض  من سلیما كنت اذا. مسبقا  محجوزة الغیر للزیارات إیدار مركز  سنغلق مارس 23 من ابتداءا
 موعدك تلغي و  تتصل أن المھم من. المدخل عند إلحضارك فسنأتي موعد لدیك كان اذا. للتعلیمات وفقا 052087700 الرقم على

   .تشفى عندما جدید موعد بتحدید عندھا وسنقوم مرضك حال في

 فقط في حالة  األعطال الطارئة 
 صحي  صرف تدفئة، كھرباء، میاه،( فقط الطارئة األعطال ومعالجة المنزلیة  الزیارات نقلل أن مجبرون فنحن العدوى  إنتشار خطر لنقلل

 المھم ومن. إلینا كطلب  ترسل  أن قبل  طارئا بیتك في  العطل كان  اذا فیما التفكیر أعد  لطفا). ...والغسالة كالثالجة الكھربائیة واالجھزة 

ا 

أیض
.قدومنا عند الالزمة االحتیاطات أخذ من لنتمكن ما مرض من تعاني عائلتك أفراد احد أو كنت  إذا خبرنلت  ان  

 نلغي  مؤقتا عملیات  معاینة إصالح  تفتیش 
 عائلتك أفراد أحد أو أنت  كنت إذا بإعالمنا قم  لطفا  ولكن كالمعتاد، ستسري االنتقال  قبل المعاینة. إیدار مع مواعید لدیھم من مع نتواصل  سوف 

.مریضا  

 إغسل یدیك دائما، استعمل مرفق  الید للعطاس والسعال.
www.folkhalsomyndigheten.se   على الموجودة  نصائحال واتبع

www.eidar.se/corona:لمتابعة  تحدیث المعلومات من إیدار 

www.folkhalsomyndigheten.se  لالستفسارات عن كورونا: اتصل على الرقم 11313 أو قم  بزیارة الموقع         ? 
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