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Li ser rêwîtiyê û ji bo "ragirtin û
berxwedan"

yekê, Dezgeha Tenduristiya gel gelek
şîretên nû standin e:

Naha Hikûmetê gotiye ku hûn dikarin
li Swêdê, û li hin welatên din biçin. Lê
baldar be ka kîjan rêgez pêk tê. Û
berdewamkin ko xwe û yên din
biparêzin!

Tenê hewce be ku hûn bi tirafîkê-gelemperî
biçin. Li şûna wê bimeşin an bicyclê.

Ji 13ê hezîranê ve, em li Swêdê
rêwîtiyê dikin. Lê vegirtin bi dawî
nebûye û pêdivî ye ku hê jî hişyar
bimînin zêde girîng e.
”Håll i och håll ut!” (Ragirtin û berxwedan!)
dibêje Desteya Tenduristiya Gel. Ev tê vê
wateyê ku hûn neçar in ku berpirsyariyên
xwe bigirin. Û ku we pêdivî ye ku "
berxwedan " - Hûn dikarin hinekî din
berpirsyarê xwe berdewam bikin. Mirov pir
zu belavkirna enfeksiyonê ji bîr dikê gava ji
kar azad be û derkevin derve li ber tavê rojê,
hêsan e ku ji wê enfeksiyonê ji bîr bike. Ew
hema hest dikin wek tiştek normal e. Lê
enfeksiyon tu caran xwe azad nakê.
Li wîlayeta Kalmar, di destpêka hezîranê de
rihetir bû. Naha bêtir kes dîsa hatine
nexweşxaneyan. Kes nizane havîn dê çawa
be. Ji ber vê yekê " Ragirtin û berxwedan!"
wê hingê hûn berpirsiyariya xwe digirin.
"Divê hûn bi xwe ji yên din dûr bimînin,"
dibêje rêveber Ana Norlén li Desteya
Rêveberiyê wîlayetê. "Û heger yên din pir ji
we nêzîk bibin - ji wan re bêje!"

Heger hûn neçar in bi tirafîkê-gelemperî
biçin, trên an otobusan hilbijêrin ku hûn
dikarin li cîhê kursîyê xwe bigre. Û rêzikên
di dema rêwîtiyê de bişopînin!
Di grupên mezin yên civakî de nebin.
Demekê bisekine ji bo vaftîzmên mezin,
zewacê, cenaze û hêjên mezin yên din.

Di demek nîzîk rêgez yên werin amadekirin
ji bo cihê avcenyê û kempan.
Rêwîtiya li dervî welêt
UD-Wezareta Karên Derve - Wezareta
Derve ya Swêdê - li dijî rêwîtiya derveyî
Yekîtiya Ewropayê(EU) heta 31 Tebaxê
şîret dike. Gava ku Wezareta Karên Derve ji
we re şîret dike ku hûn hîn hewce nebin
pêdivî bi bîmeya zêde heye.

Ji 30 Hezîran, hûn dikarin biçin çend
welatên li EU. Lê ew dikare bi lez biguhere.
Li ser malpera UD.se agahdarî li ser wî heye
(bi swêdî). Rêgezin ji bo çawa parastina
xwebike, dibe ku di welatan de ji hev cûda
de be.
”Håll i och håll ut!” (Ragirtin û
berxwedan!)

Qanûna-parastina sivîlan a Swêdê dibêje
ku divê her kes pêşî li belavbûna
nexweşiyên infeksiyonê bigire. Ji ber vê

Agahdarî her du hefteyan
Ev agahdarî ji Hevkarîya Krîzê tê li wîlayeta Kalmar.
Em dixwazin agahdariya rast bidin we ji wîlayetê. Di
deme havînê de, "Nûçeyên li ser Korona" her du
heftan yê carekê were. Ger tiştek mezin çêbibe, ew
ê bêhtirê caran werin.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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