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Agahdarî her du hefteyan 
Tevkariya krîzê wîlayeta Kalmar, tevkariyek di 
navbera hemû şaredarên wîlayetê ye, Navçeya 
wîlayeta Kalmar, Desteya Rêvebiriyê wîlayeta 
Kalmar û hemî rayedarên din yên wîlayetê de 
hene. Dema krîzê di nav civakiyê de em bi hev re 
biryaran didin û bi hevûdu ra alîkaryê dikin. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

Nûh li ser 

KORONA
 

Li Swêdê 
enfeksiyon dîsa 
zêde dibe - 
girînge ku mirov 
rêzikan bişopîne! 
Naha li gelek welatên Ewropa 
enfeksiyon zêde dibe. Û li Swêdê jî. 
Lê heya naha, wîlayeta Kalmar baş 
darbas dike. Ji bo ku bandor neyê 
kirin, divê em hîn bêtir baldar bin. 

Li wîlayeta Kalmar, naha ne pir enfeksiyon 
belav bûye wek li hemî wîlayetên din. Lê ew 
dikare zû werê guhartin. 

"Heger di malbatekê de kesek ji bo Korona 
(covid-19) test kiribo û pê nexweş e, divê 
her kes ji malbatê li mal bimîne." Ew tiştê 
ku Lisa Labbe Sandelin, bijîşkek 
kontrolkirina enfeksiyonê li wîlayeta Kalmar 
dibêje. "Berê ji hêla Saziya Tenduristiya Gel 
ve biryar hatibû girtin. Lê heger ew hewce 
bibe, hûn dikarin li hemî  wîlayetan 
qaîdeyên bêtir û tundtir bikin. " Ew ji 19 
Çirî ye dest pê dike. 

Ger enfeksiyon dîsa li wîlayetê belav bibe, 
Ajansa Tenduristiya Gel û bijîşkê kontrola 
enfeksiyonê yê wîlayetê dikarin bi hev re 
şîreta giştî ya herêmî hilberînin. Şêwer 
dikare li ser tiştên cûda be. 

Wek mînek, dibe ku hûn neçin rêwîtiyê û 
neçin serdana kesên di nav komên rîskê de 
ne. An ku divê hûn neçin xwaringehek, 
salona sporê an deverên din ên ku gelek kes 
lê dicivin. 

Di heman demê de dibe ku rêgezên ku 
dibêje  divê hûn tenê bi kesên ku hûn bi wan 
re dijîn re hevdîtin bikin. 

Li gorî awayê belavbûna enfeksiyonê dibe 
ku rêzik werin avakirin. 

Divê em sebir bikin. Get bikar bînin ku bi 
awayên cûda xwe li dijî vîrusê biparêzin. 
"Pandemiya-Korona dê demek dirêj bandorê 
li civakê bike. Bi kêmî ve salek û zêdetir 
gerekin ku sînorkirin hebin. ” 

Ev tiştê ku Johan Carlsson dibêje, serokê 
kargêriya Dezgeha Tenduristiya Gel. 

Ajansa Tenduristiya Gel: Li ser Covid-19 bi 
pir zimanan  

Kameraya têlefonê nîşanî kodê bidin. Wê 
hingê hûn têne ser agahdariya Rêveberiya 
Tenduristiya Gel 

Bi rêwerzkirina 
têlefonê ber bi kodê 
QR bike, dibe hûn 
werin ser rûpelek 
malperê. 
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