Nûh li ser

KURMANJI

KORONA
Qanûnek nû ji bo
vegirtin kêm bibe
Parlîmanê nuha qanûnek ji bo krîzê li ser
Korona (covid-19) pejirandiye. Her kesê
ku qanûn binpê dike dikare were
cezakirin an jî neçar bimîne ku karsaziya
xwe bigire. Qanûn berê dest pê buye.
Berê, ji Ajansa Tenduristiya Gel a Swêdê gelek
şîret hatine kirin. Dîsa jî, enfeksiyon dîsa zêde
dibe, û pêdivî ye ku bêtir bê te kirin. Ji ber vê
yekê, hemî partiyên li parlîmanê qanûnek nû
pejirandin. Jê re Qanûna-Pandemîk tê gotin û ji
10 Çile ve tê dest pê tê kirin.
Qanûn wek hemî pêşnîyarên ku ji berê hatine
danîn. Ew ji bo dikan û lokalên şahiyan
destnîşan dike.
Divê pir kes bi hev re kom nebin. Divê ne gelek
kes di demekê de di firoşgehan de hebin. Pêdivî
ye ku firotgeh li ser tabelayek li ber derî dervan,
çi derbas dibe binivîse. Ajansa Birêvebiriya
Wîlayetê dê kontrol bike ka qanûn pêk hatiye an
na.
Divê tenê 8 kes li şahiyên taybet hebin
Di şahiyên taybet de, wek nimûne, li lokalên
komeleyan an li lokalên şahiyê, dive tenê 8 kes
hebin. Li hin deverên welêt, şahiyên mezin ên
mirovan hebû. Ev belavbûna enfeksiyonê pir
zêde dike. Heger hûn li gorî qanûnê nerin, hûn jî
wek firoşgehan werin cezakirin: Dibe ku
Desteya Birêvebiriya Parêzgehê cezayek bide,
an jî werin girtin.
Tu jî berpirsiyare ye
Lê hûn jî berpirsiyarin ku hûn belavkirin zêda
nebê. Li Swêdê qanûna kontrola enfeksiyonê ya
dibêje ku divê her kes bibe alîkar ku pêşî li
belavbûna enfeksiyonê bigire. Her weha dibêje
ku her kesê ku (an guman dike )ku hûn pê
vegirtî ne divê her tiştî bike ku yên din biparêze.
Her weha divê hûn nimûneyan jî bistînin. Heger
hûn nexwaşin, divê hûn ji bo şopandina
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enfeksiyonê bibin alîkar. Wê hingê divê hûn ji bi
kî re hevdîtin kirine kî dibe ku nexwaş bibe.
Piraniya şaredariyên wîlayetê biryar dane ku
zarokên ku diçin dibistana navîn divê ji malê
bixwînin. Tenê Emmaboda çareseriyek din
hilbijartiye. Li wir, zarok li derdorên cûda li
malê ne.
Lê mîna dibistanên amadeyî, dibistan ji zarokên
ku pêdiviya wan bi piştgiriyek zêde heye re
vekirî ne. Biryar hem ji bo dibistana amadeyî û
hem jî ji bo dibistanên navîn, heya 24ê Çile
derbasdar e - piştî ku biryarên nû dê werin girtin.
Ger hûn ne pir pê gumanin, ji ya ku derbas dibe
hûn dikarin bi xwe têkilî bi beledî an dibistanê
bikin.
ZTDETIR: Ji bo lênêrîna tenduristiyê li
wîlayeta Kalmar dema herî dijwar!
Li wîlayeta Kalmar, heya nuha dema herî dijwar
heye. Gelek bi enfeksiyonê ketine, gelek li
nexweşxaneyê ne û enfeksiyon hîn belav dibe.
Yên ku hewceyê lênihêrîna giran a bi nefesê ne
jî pir
"Mîna ku hûn nexweşî ne, û mîna ku yên ku hûn
pê re rûdinin jî bixwe nexweşî tevbigerin." Ya
ku Lisa Labbé Sandelin, bijîşka kontrolkirina
enfeksiyonê li Herêma Kalmar, dibêje.
ZTDETR: Vakslêdanên li wîlayetê dest pê
kirine
Li wîlayetê hema 4500 kes hatine vaksînlêdan.
Ew bi piranî ewên ku di xaniyek taybetî de dijîn,
karmendên wan, mirovên mezin ên xwedan
lênihêrîna li malê û yên ku bi wan re dijîn,hatine
vakslêdan. Pêdivî ye ku karmendên di lênihêrîna
covid-19 de jî vakslêdan kirine. Herêm naha
biryar dide ku dê nifûsa mayî ya li wîlayetê
çawa were vaksîn kirin. Armanca hukûmetê ew
e, ku her kes di nîvê salê de were vaksînlêdan
kirin. Ajansa Tenduristiya Gel û herêmên Swêdê
dê agahdariyê li çend zimanan wergerînin.
Nûçeyên di derbarê Korona de hema ku amade
be yê werê belavkirin.
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
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