Nûh li ser

KURMANJI

KORONA
Hewcedariyên têstê
jo bo biçin Swêdê ji
dervan
Welatiyên biyanî yên ku dixwazin biçin
Swêdê divê ji bo korona (covid-19) têst
hebê. Divê têst ji 48 demjimêran dirêjtir
bê û divê nîşan bide ku hûn ne
nexweşbin (ku hûn "nêgatîv" bin).
Ev ne ji bo kesên di bin 18 saliyê de,
kesên li Swêdê dijîn an jî kesên ku di
karên taybetî de dixebitin.
Hîn jî qedexe ye ku mirovên derveyî EES *
biçin Swêdê. Heman tişt ji bo Îngilterê,
Danîmark û Norwecê jî. Berê (kesên ku li aliyek
sînor dijîn û li aliyê din jî dixebitin) ji Norweç û
Danîmarkayê bikevin swêd û derkevin, lê naha
qaîde ji bo wan jî dijwartir dibin. Divê têst
nêgatîv nîşan bidin.
Ger hûn ji welatê Swêdê ne, hûn her dem dikarin
têkevin welêt. Lê gava ku hûn werin Swêdê,
divê hûn xwe têst bikin, paşê jî piştî pênc rojan
dîsa. Girîng e ku hûn li malê bimînin heya ku we
bersivek ji wê testê bistînin. Her kes yên ku
derin dibistanê heya pîremêrê, gerek werin têst
kirin dema ku vegerin Swêdê.
Polîs û karmendên ji rayedarên din dibin alîkar
ku sînor kontrol bikin.
* EEA = EU + Lichtenstein, Nerwêc û Îzlanda
Biryar ji 6ê Sibatê heya 31ê Adarê bi kar tê.
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kesê ku 70-79 salî ye nameya xwe distîne. Di
destpêka Adarê de, dê her kesê 65-69 salî
nameyê bistîne.
Di nameyê de tê destnîşankirin ka meriv çawa
dikare wextekê saz bike. Wîlayeta Kalmar û
wîlayetek din di vaksînlêdanê nifûsa xwe de
gavek dirêj havtine. Ji bo ku hûn bêtir zanibin
ka wateya vakslêdanê çi ye, Ajansa Tenduristiya
Gel agahdarî nivîsandiye. Ew li ser kî
vakslêdanê dike, çawa vakslêdanê tê kirin, heger
nexweşiyek we hebe, ew çi di navbera mirovên
piçûk û mezin de cuda dibe, û bêtir.
Li vir hûn ê wê agahdariyê bibînin:
Kameraya telefonê li kodê QR nîşan bikin

Bi înglîzî û swêdî: Ajansa-tenduristiya-gel
Agahdariyên din li ser korona (covid-19)

Bi înglîzî û swêdî: Malpera herêmê li ser
www.1177.se

Li vir di derbarê vê de bêtir agahdarî heye.
Li vir agahdariya li derbarê vaksînê û
vaksînlêdanê heye
Naha, li herêma Kalmar, karmend tenduristyê û
mirovên mezin vaksînlêdan bikin. Di nîvê Sibatê
de, her kesê 80 salî û bêtir dê nameyek bistîne,
ku ew werin vaksînlêdan . Piştî hefteyek, her

Bi zimanê we: Agahdariya-krîzê.se

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

