
مًعا لرحالت 
كثر أمانًا  أ
7 نصائح حول السفر اآلمن أثناء 

جائحة فيروس كورونا
ال تسافر إذا كنت مريًضا! ابق في المنزل، واسترح حتى تتحسن. 

قريًبا ستشعر أنك بحالة جيدة ومستعد إلنجاز كل أنشطتك 
ومهامك مرة أخرى!

استخدم وسائل نقل أخرى إذا استطعت، مثل المشي أو ركوب 
الدراجات لتترك مساحة لمن يضطرون إلى السفر بالحافلة والقطار.

حافظ على مسافة بينك وبين الناس على األرصفة وفي محطات 
الحافالت وفي أماكن انتظار الحافالت وفي القطارات والحافالت؛ فهذا 

يقلل من خطر انتشار العدوى.

تجنب أوقات الذروة والرحالت غير الضرورية. هل يمكنك أن 
تبدأ يومك مبكًرا أو متأخًرا قليالً حتى ال تسافر في نفس الوقت مع 

اآلخرين؟ جيد. فبهذا ستساعد في تقليل االزدحام.

هل الحافلة ممتلئة أو هل تعتقد أن الكثير من الركاب سيأتون 
بعدك؟  استقل الحافلة التالية أو انزل وتمشَّ في الجزء األخير من 

الرحلة إن أمكن.

كثر  يجب على األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاًما أو أ
ومن هم ضمن المجموعة األكثر عرضة للخطر تجنب السفر 

بالحافلة والقطار.

نصائح عامة من وكالة الصحة العامة السويدية:
ابق في المنزل إذا كنت مريًضا.	 
اغسل يديك بشكل متكرر ودقيق بالماء والصابون.	 
استخدم معقم اليدين إذا لم يتوفر الماء والصابون.	 
غطَّ فمك وأنفك بمرفقك عند السعال أو العطس.	 
تجنب لمس العينين واألنف والفم.	 
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مًعا لرحالت 
كثر أمانًا  أ

ل  كر وأَفعِّ من أين أشتري التذا
كر المحدودة بفترة زمنية؟  التذا

من خالل تطبيق السفر
كر المربوطة كر الفردية والتذا  يمكنك شراء جميع أنواع التذا
بفترة زمنية وتفعيلها بنفسك مباشرًة باستخدام التطبيق. 

من خالل Mina sidor )صفحاتي(
 يمكنك شراء التذكرة المربوطة بفترة زمنية وشحن رصيد 

بطاقة السفر الخاصة بك.
كر منافذ بيع التذا

كر مربوطة بفترة زمينة، والدفع باستخدام رصيد  كر فردية وتذا يمكنك شراء تذا
بطاقة السفر الخاصة بك * عن طريق بطاقة االئتمان/ أو بطاقة الخصم أو نقًدا.

من خالل مركز خدمة العمالء
كر مربوطة فترة زمنية، والدفع باستخدام رصيد  كر فردية وتذا يمكنك شراء تذا

بطاقة السفر الخاصة بك * عن طريق بطاقة االئتمان / أو بطاقة الخصم أو 
نقًدا. يمكنك أيًضا االتصال بمركز العمالء وطلب تذكرة محدودة بفترة زمنية 

عبر الهاتف. سيتم بعد ذلك إرسال التذكرة إلى منزلك وسيتم إصدار فاتورة لك. 
كر من خالل ماكينات التذا

كر المربوطة  كر الحافالت وتفعيل التذا كر القطار وبعض تذا يمكنك شراء تذا
بفترة زمنية )القطارات(. يمكنك الدفع باستخدام رصيد بطاقة السفر* أو عن 

طريق بطاقة االئتمان / بطاقة الخصم.
sj.se and oresundstag.se من خالل

كر الحافالت. من خالل الموقع اإللكتروني  كر القطار وبعض تذا يمكنك شراء تذا
كر فردية. sj.se ، يمكنك االتصال وطلب تذا

Växjö نقل مدينة فاكسيو
يمكنك شراء تذكرة الكبار والدفع باستخدام بطاقة السفر Resekort الخاصة 

كر المربوطة بفترة زمنية. بك وتفعيل جميع أنواع التذا

في بعض الحافالت اإلقليمية ووسائل النقل في منطقة Älmhult الحضرية  
يمكنك الذهاب إلى السائق وشراء تذكرة فردية باستخدام بطاقة ائتمان 

Resekort للسفر أو بطاقة االئتمان / أو بطاقة الخصم. يمكنك أيًضا شراء / 
كر المربوطة بفترة زمنية. تفعيل التذا

وثائق سفر أخرى صالحة:
- تذكرة موسم الدراسة )تطبق القواعد العادية(

- خطاب موعد طبي أو موعد لطبيب األسنان
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كر   على جميع التذا
في تطبيق السفر!

كر الفردية فقط * للتذا
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