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 آمادگی جدی در صورت وقوع یک بحران اجتماعی:  

   covid- 19 طول همه گیرییک مطالعه تحقیقاتی در مورد ارتباطات صحی در 

 ت؟ ی اسموردچه تحقیقات در 

Covid-19  اشکال متفاوت گروه های مختلف را در جامعه و مناطق مسکونی تحت تاثیر قرار داده است. طور   به

که   ساخت ضعواکرونا به شدت آسیب دیده است. همه گیری  Järvaو یروه  Södertäljeمثال مناطق سودرتیلی 

قابل فهم و درک باشد. در  مقامات باید با زندگی روزمره مردم مطابقت داشته و به آسانی  ز جانبا طالعات صحیا

را برای افرادی که دارای زبان مادری دیگری   گسترده ایی ارتباطفعالیت های مدت زمان همه گیری ناحیه استاکهلم 

   به غیر از زبان سویدنی استند، توسعه داده است.

ل یک بحران  صحی در طوبهبود در نحوه دسترسی به بهترین اطالعات برای هدف این پروژه بررسی و پیشنهاد 

 برای افرادیکه به زبان های دیگری به غیر از سویدنی تکلم مینمایند، است. covid-19اجتماعی همچون 

 

 پروژه تحقیقاتی چگونه کار می کند؟

در این مطالعه تحقیقاتی، با سه گروه مختلف در مورد تجارب شان پیرامون اطالعات صحی در ناحیه استاکهلم در  

 :مصاحبه صورت میگیرد covid-19طول همه گیری 

افرادی که در عرصه اطالعات صحی در ناحیه استاکهلم کار کرده اند، مثالً مشاورین یا ارتباط دهنده گان   •

 دهنده گان یا مبلغین صحی و کارمندان اداری.   اطالعات صحی، اطالع

 نی دیاز سو  ریغ یزبان مادربا  Järvaو  Södertäljeساکنان مناطق  •

شرکت کرده    یاطالع رسان عرصهکه در   یجوامع مذهب ایمختلف  یمانند انجمن ها یجامعه مدن ندگانی نما •

 اند.
 

ارب شود که در آن شرکت کنندگان تج یگروه متمرکز انجام م کیبه اصطالح در  ای  ی مصاحبه ها به صورت انفراد

 ای وی/ تور یسور ،یعرب ،نیدیسو یتواند به زبان ها یگذارند. مصاحبه ها م  یم انیدر م گرانیخود را با د

 در مطالعه کامالً داوطلبانه است.  اشتراکباشد.  ییایسومال
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