
داشتن یک 
سفری نسبتاً 

امن با همدیگر 
7 نکته در ارتباط با سفر های امن تر در 

جریان مرض همه گیر کرونا وایرس
اگر مریض هستید، سفر نکنید! در خانه بمانید، استراحت کنید و خوب 

شوید. صحت شما به زودی خوب خواهد شد و دوباره برای مواجه شدن با 
دنیا آماده خواهید شد!

در صورت امکان، از دیگر روش های ترانسپورت، از قبیل پیاده روی و 
یا بایسکل سواری استفاده کنید. این کار برای کسانی که مجبور هستند با 

ملی بس و قطار سفر کنند، جای بیشتری فراهم می کند.

فاصله خود را در تخت گاه، ایستادگاه های ملی بس، ایستادگاه های سایبان دار 
ملی بس و در قطار ها و ملی بس ها حفظ کنید. این کار خطر شیوع عفونت 

را کاهش می دهد.

از ساعات پرازدحام و سفر های غیر ضروری خودداری کنید. آیا می توانید 
روز خود را کمی زودتر یا دیرتر شروع کنید تا همزمان با دیگران مسیر 

خود را سپری نکنید؟ خوب است. شما به کاهش ازدحام جمعیت کمک 
خواهید کرد.

آیا ملی بس پر است و یا فکر می کنید که اشخاص زیادی بعد از شما سوار 
می شوند؟ در صورت امکان، به ملی بس بعدی سوار شوید - یا پایان شوید 

و پیاده روی دلپذیری را در بخش پایانی مسیر خود داشته باشید.

اشخاص 70 ساله به باال و کسانی که در گروپ اشخاص در معرض خطر 
قرار دارند باید از سفر با ملی بس و قطار خودداری کنند.

توصیه های عمومی از طرف سازمان صحت عامه سویدن:
اگر مریض هستید، در خانه بمانید.	 
  دست ها را بطور مکرر و به درستی با استفاده از 	 

   آب و صابون بشویید.
 اگر آب و صابون در دسترس نبود، از  ضد عفونی کننده	 

    دست استفاده کنید.

در وقت سرفه و یا عطسه، دهن و بینی خود را با آرنج خود بپوشانید.	 
از دست زدن به چشم ها، بینی و دهن خود خودداری کنید.	 
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از کجا می توان تکیت تهیه نمود و 
تکیت  های دوره ای را فعال نمود

پروگرام سفر
 انواع تکیت های یک طرفه و دوره ای را خریداری کنید و خودتان 

تکیت را بطور مستقیم با استفاده از پروگرام فعال سازید. 
Mina sidor )صفحات من(

تکیت دوره ای را خریداری کنید و کریدت کارت مسافرتی خود را چارج کنید.
دفاتر فروش تکیت 

تکیت های یک طرفه و دوره ای را خریداری کنید، با استفاده از کریدت کارت 
 مسافرتی خود*، از طریق کارت اعتباری/ کارت نقدی یا بصورت نقدی آن را 

تادیه کنید.
مرکز مشتریان

تکیت های یک طرفه و دوره ای را خریداری کنید، با استفاده از کریدت کارت 
مسافرتی خود*، از طریق کارت اعتباری/ کارت نقدی یا بصورت نقدی آن را تادیه 
کنید. همچنان می توانید با مرکز مشتریان در تماس شوید و بصورت تلیفونی، تکیت 
دوره ای را فرمایش دهید. بعداً تکیت به خانه شما ارسال شده و صورتحساب تادیه 

برای شما بِل می شود. 
دستگاه های فروش تکیت 

تکیت های قطار و بعضی از تکیت های ملی بس را خریداری کنید. تکیت های 
دوره ای )قطار( را فعال سازید. با استفاده از کریدت کارت مسافرتی* و یا با کارت 

اعتباری/ کارت نقدی خود تادیه را انجام دهید.
sj.se and oresundstag.se

 ،sj.se تکیت های قطار و بعضی از تکیت های ملی بس را خریداری کنید. در
می توانید در تماس شوید و تکیت های یک طرفه را فرمایش دهید.

Växjö City ترانسپورت
تکیت کالن ساالن را خریداری کنید و با استفاده از کریدت کارت مسافرتی 

Resekort خود تادیه را انجام دهید و انواع تکیت های دوره ای را فعال سازید.
در بعضی از ملی بس های منطقوی و ترانسپورت شهری Älmhult می توانید به 

دریور مراجعه کنید و با استفاده از کریدت کارت مسافرتی Resekort و یا کارت 
اعتباری/ کارت نقدی، یک تکیت یک طرفه خریداری کنید. همچنان می توانید تکیت 

دوره ای را خریداری یا فعال سازید.
غیره اسناد مسافرتی مدار اعتبار:

- تکیت فصلی مکتب )قوانین عادی تطبیق می شود(
- مکتوب نوبت طبی یا داکتر دندان
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برای تمام تکیت  ها در 
پروگرام سفر!

* صرفاً تکیت های یک طرفه
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