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Agahdarî her du hefteyan 
Ev pelê agahdariyê ji Hevkariya krîzê li Kalmar län tê. 
Hevkariya krîzê Kalmar län, hevkariyek di navbera 
hemî belediyên wîlayetan, Herêma Kalmar län, 
Desteya Administrativedarî ya wîlayetê Kalmar û hemî 
rayedarên din yên wîlayetê de. Di krîzên civakê de, em 
bi hev re biryar digirin û alîkariya hev dikin. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

Nûh li ser 

KORONA
 

8- Rêgezên  ji 24-ê
Mijdarê de dest pê
dike
Infeksiyona li Swêdê her ku diçe zêde 
dibe. Ji ber vê yekê, bêtir şîret û 
qedexekirin niha têne. 
Tenê 8 kes dikarin di civînên giştî û 
çalakiyên giştî de bi hev re bin. 
Hikûmet, Ajansa Tenduristiya Gel û hemî 
saziyên din ji bo pêşîgirtina enfeksiyonê bi 
hev re dixebitin. Ji ber vê yekê,  rêgezên  nû 
têne danîn. Hin rêgez li seranserê welêt derbas 
dibin. Rêgezên  din ji bo hin wîlayetan bi kar 
tên. 

Rêgezên  herî girîng hîn jî li seranserê Swêdê 
bi kar tên: ku hûn ji hev dûr bimînin, destên 
xwe bişon û li mal bimînin dema ku bi we re 
nîşanên Korona hebin (Covid-19). 

Rêgezek nû ji bo tevahiya welêt ev e, ku tenê 
8 kes dikarin li "civînên gel" an "bûyerên 
giştî" bi hev re bicivin. Yekane îstîsna 
cenazeyê de. 20 kes dikarin beşdar bibin. 

Di  rêgezên  nûh  polîs dikare  heger pir kes bi 
hev re hebin di civînekê de rawestîne. Her 
kesê ku civînek giştî li dar xistî dikare bi 6 
meh cezayê girtîgehê were cezakirin. 

Rêgez  di 24ê Mijdarê de dest pê dike û heya 4 
hefteyan din. Ger wê hingê rewş baştir nebê, 
qedexekirin dikarê heya Julê û Sersalê de 
berdewam bike. 

Rêgezên  nû ji bo xaniyê mezinan – 
dîsa 

Di biharê de û destpêka payîzê, qedexe bû ku 
biçin serdana kal û pîran(xaniyê mezinan). 

Dûvre dîsa mirov dikarî serdan wan bikra, lê 
niha vîrus vegeriya. Ji ber vê yekê, hikûmetê 
biryar da ku Ajansa Tenduristiya Gel dikare li 
ser qedexeyên herêmî yên li ser xaniyên 
mezinan  biryar bide. Ew ê bi vî rengî li 
seranserê welêt cûda be. Ew li deverên ku 
pêdivî ye qedexek hebe. 

Cûdahiyek ji berê ev e ku kesên ku di mala pîr 
û kalan de dimînin, dikarin bi mêr an jina xwe 
an hevjîna xwe re hevdîtinê bikin. Berê ew 
nikarîn. 

Heger hûn dixwazin biçin xaniyên mezinan, 
divê hûn li wir bigerin û bipirsin ka hûn 
dikarin werin. Ew ji 21ê Mijdarê heya Sibata 
2021 derbasdar e. 

Mizgîn - dibe ku derman di demek nêzîk 
de werê 
Niha gelek pargîdaniyên- dermanan derziyan 
çêdikin. Gelek bawer dikin ku dibe ku di serê 
sala bê de derman li dijî Korona hebe. Lê ew 
aşî zû bi zû naçe her kesê. Pêşîn, divê kesên 
mezin, nexweş û kesên ku di tenduristiyê de 
dixebitin derman bibin. Ger her tişt baş here li 
Swêdê her kes dikare di payîza 2021-an de 
derman bibin. Lê ew hîn bi teqezî nayê zanîn. 

Civata Giştî - Mînak: 
Xwepêşandan an hîndarî, civînên olî, 
şano, sînema, konser û hêjî bêtir. 

Bûyera gelemperî – mînak 
Pêşbazî û pêşandanên werziş, dans, 
parka şahiyê, bazar, pêşangeh 

Ew serî li dibistan, veguhastina giştî û 
serdan dikanan. Ev ji civînên taybetî re jî 
derbas nabe, lê hukûmet hêvî dike ku 
mirov hîn jî fam bikin ku ji bo pir kesan 
hevdîtin ne baş e. 
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