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Hikûmet rêgezên
tundtir destnîşan
dike
Li Ewropa enfeksiyon her ku diçe zêde
dibe. Li vir, li Swêdê, hikûmet rêgezên
hîn tundtir destnîşan dike.
Enfeksiyon li Ewropa û li Swêdê jî zêde dibe. Ji
bo ku yên ku di tenduristiyê de kar dikin karibin
lênihêrîna nexweşan bikin, divê em hemî
berdewam bikin ku enfeksiyonê belav nekin.
"Rewş pir giran berdewam dike. Belavbûna
enfeksiyonê zêde ye û […] personelên di
lênihêrîna tenduristî û lênihêrîna pîr û kalan her
roj kar dikin ” , got serokwezîr Stefan Löfven
berê.
Ji bo ku tiştê ku her kes divê eşkere bike, naha
rêgezên hişktir têne avakirin.
- Divê ne pir teng bê di dikan de. Kesên ku
dikanên wan hene an xwedan navendek kirnê ne,
divê lêpirsîn ka çend kes dikarin di heman demê
de bi rengek ne pir li wir bin. Wê hingê ew neçar
in ku wisa li hev bikin ku pir kes bikaribin bi
hev re kom bibn li dikanan an navenda kirînê.
- Rojên navbera Sersalê julê û Sersalê salê nûh,
dikan tiştan bi erzanî difroşin. Yearsal, ji hemî
dikan karan tê xwestin ku karên xwe bi awayek
baş derbas bikin di demê erzanîyê de.
- Divê dibistanên amadeyî heya 24-ê Çile
xwendinê-mal bikin.
- 8- rêgez dibe 4-rêgez. Tenê çar kes dikarin li
xwaringehek li ser yek maseyê rûnin. Alkol piştî
20.00 li xarinkehan nebê werê firotin. (Ji 24
berfanbar dest pê dike)
- Divê her kes yên dikarin ji mal kar bikin gerek
li mal kar bikin.
- Gava ku hûn bi trên an otobusê digerin gerek
meskê(munskydd) bi kar bînin. Ev 5 rojan di
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heftê de ji 7 Çile derbas dibe. Ger mesk bi we re
tune, win dikarin li otobus an trênê bibin. Ev
rêzik li bajar û gundan bi kar bînin.
Parastina dev dema ku pir kes hebin li
trafîkê giştî
Lêkolîn nikare nîşan bide ka ku parastina dev di
gel rewşa tevahî alîkara an na. Li gelek welatên
ku parastina dev heye, enfeksiyon hîn jî belav
dibe.
"Awayê herî girîng û herî baş li dijî enfeksiyonê
ew e ku hûn ji hev bi dûr kevin. Lê parastina dev
dikare roleke baş bilîze ", dibêje Johan Carlsson
serokê Ajansa Tenduristiya Gel.
Di 7 Çile de, gelek zarok dîsa dest bi dibistanê
dikin û gelek mezin diçin kar. Wê hingê ew
dikare li hin trênan an otobusan pir kes kom
bibin.
Heger hûn baş nizanin, hûn dikarin ji
dibistanê an şaredariyê bipirsin
Li hemû şaredariyan hatine girtin pirtûkxane,
muze, hemam, salonên sporê û pêşdibistanên.
Li hin şaredariyan, tiştên din jî dikarin werin
girtin.
Hûn dikarin her dem ji dibistan an şaredariyê
bipirsin heger win baş nizanin.
Hevdîtinek û silavek li ser aştî û
germahiyê
Demek aloz e. Lê em hîn jî ji Hevkariya krîzê li
Wîlayeta Kalmar dixwazin ku silavekê ji we
hemî yên ku Nûçeyên di derheqê Korona de
radest û dixwînin re bişînin.
Her çend tiştek wekî her carî nîne, lê em hêvî
dikin ku di dema Sersal û Sersalê de rojên we
yên xweş hebin.
Fersendê bibînin ku hûn pir li derve bin û xwe ji
hev dûr bigirin!
Em bi hev re berxwedan dikin!

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

