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KORONA
Naha zarok û
ciwan dîsa dest
bi dibistanê kirin
Naha dibistan dîsa dest pê kir.
Xwendekarên ji dibistana navîn û
zanîngehê ji bo cara yekem di
çend mehan de diçin dibistanê. Lê
enfeksiyon bi dawî nebûye û divê
her kes rêgezên Rêxistina
Tenduristiya Gel bişopîne.
Ciwan di dibistanên navîn de dema biharê
de ji mal de dixwendin. Naha ew jî yê biçin
dibistanê. Dibistanên wîlayetê plansaziyên
nûh hene û kargeh tê de têne danîn da ku
xwendekar û mamoste li gorî rêgezan
tevbigerin. Dibistanan plansaziyên xwe jî
guhertin da ku ne hewceyê hemî
xwendekaran di heman demê de di cihekî da
bin.
Ciwanên di navbera 20 û 29 salî de, li dû
şopandina rêgezan ji yên din xirabtir in. Ew
statîstîkan yê Tenduristiya Gel nîşan dide.
Ew yên di vê salî de pir enfeksiyonê digrin û
belav dikin naha. Ji ber vê yekê, zanîngeh jî,
rêgez hebin û binirin ka ku ciwan bicîh dikin
û baldarin.
Dibistana mecbûrî jî, divê rêgezan
bişopînin
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Ji ber vê yekê Tenduristiya Giştî Ya Gel
dibêje ku divê zarok berdewam bikin û herin
dibistanê.
"Zarok dikarin enfeksiyonê rakin", dibêje
Lisa Labbé Sandelin, bijîşkê kontrola
enfeksiyonê li wîlayeta Kalmar, "lê ew pir
kêm nexweş dibin û enfeksiyonê pir belav
nakin."
Li wîlayeta Kalmar, pêşdibistanek vê
dawiyê hat girtin. Hin karmendên li wir
nexweş bûn. Şaredaryên û bijîşkê kontrola
enfeksiyonê biryar da ku pêşdibistan were
girtin da ku bêtir kes nexweş nebin.
Pêşdibistan dê çend rojan girtî be, heya ku
karmend têne kontrolkirin. Dûv re careke
din tê vekirin. Heger bêtir pêşdibistan an
dibistan enfeksiyon li nav belav bibe, wê
demê ew jî werin girtin ger hewce bike. Dûv
re zarok û dê û bav agahdarî ji dibistanê
bistînin.

Hemî dibistan, navendên vala û
pêşdibistanan li gorî rêgezê
tevbigerin û berdewam bin.
Zarokên ku nîşanên korona li ser hene divê
li mal bimînin. Her weha divê hûn ne pir bin
ku zarokan bibin dibistanê û vegerînin.
Rêgezin cûda hene di pir şaredaryan û
dibistanan yên ji hev cûda. Bibînin ku ew li
dibistana we çawa ye.

Hemî zarokên di dibistana mecbûrî de dema
biharê de diçin dibistanê. Tenê çend zarok
an mamoste bi vîrûsa korona ve nexwaş bûn.

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

