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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 
 

Nûh li ser 

KORONA 
 

Korona hîn belav 
dibe 
Pandemî hîn heye. Piştî havînê, enfeksiyon 
dîsa li wîlayeta Kalmar zêde dibe. Naha 
Delta-varîant serdest e û ew pir hêsantir 
belav dibe. 

38,000 kes li wîlayeta Kalmar hîna nehatine 
veksîn kirin. Her kesê ku veksîn ne birine, tirs 
ku hûn nexweş bibin û belavbûna enfeksiyonê 
hebe. Ya herî girîng ku hûn naha dikarin bikin  
ku hûn veksînê bibin. Ya ku doktora 
kontrolkirina enfeksiyonê Lisa Labbé Sandelin 
dibêje. 

Herdu dozan ya veksînê bibin  
Girîng e ku meriv bi du dozan derzîlêdanê bikin. 
Wê hingê hûn parastinek çêtir distînin ku dirêjtir 
dimîne û hûn bi giranî nexweş nabin. Hûn di 
heman demê de dibin alîkar ku enfeksiyonê 
rawestînin û lênihêrîna tenduristî ne mecbûr e ku 
ewqas mirovên nexweş bigire. 

Her kesê ku 16 salî an mezintir e dikare 
vakslêdanê bike. Li ser malpera 1177.se dem û 
cîhek ji bo derzîlêdanê tomar bikin. Hagar wext 
tune bin? Hingê dibe ku dem demkî biqedin. 
Dema ku navenda tenduristiyê bêtir vakslêdanan 
bistîne demên nû yên pirtûkê hene. Dibe ku hin 
navendên tenduristiyê ji bo vakslêdanê vekirî 
bin bêyî ku hûn ji berê de pirtûkek bidin. 

Ger pirsên we di derbarê veksînkirinê de hebin, 
an hewceyê arîkariyê ne, hûn dikarin bi 0480-
844 44 (agahdarî tenê bi swêdî) telefon bikin. 
Kesên di bin 18 saliyê de ne hewceyê destûrek ji 
dê û bav an parêzgerên xwe ne. Form li ser 
malpera 1177.se heye. 

 

 

Divê zarok û ciwan biçin dibistanê 
Ji serdema payizê ve, dê hînkirina dibistanê li 
cîhê dibistanê pêk were. Lê gava ku pir kes piştî 
betlaneyê dîsa li dibistanê an li kar kom dibin, 
tirs heye ku varianta-delta ya korona belav bibe. 

Ger li dibistanê enfeksiyonek hebe, Daîreya 
Tenduristiya Gel a Swêdê an bijîjkê 
kontrolkirina enfeksiyonê dikare biryarê bide ku 
xwendin ji malê da be. Şaredariya we û dibistan 
tiştê ku derbas dibe we agahdar dikin. Hûn ê li 
ser malperên şaredariyan agahdariya nûvekirî 
bibînin. 

Divê em şopandina van serişteyan bidomînin: 

• Ji hev dûr bikevin. Bi taybetî li hundur. 
• Tenê piçek serma we hebe li malê bimînin 

û li navenda tenduristiyê bêne ceribandin. 
• Tewra kesên ku aşî dibin jî divê di bûyera 

nîşanan de li malê bimînin. Heke hûn 
bixwe ne ew qas nexweş bin hûn dikarin 
enfeksiyonê hilgirin. 

• Xwe ji cihên ku lê pir kes lê hene dûr 
bixin. 

• Tê tercîh kirin ku hûn tenê bi kesên ku 
hûn bi gelemperî pê re hevdîtinê dikin re 
hevdîtin bikin. Xwe li derve hîs bikin. 

• Destên xwe pir caran bişon.  

Agahiyên bi zimanên din li ser 
malperan hene 

• 1177.se  
• Krisinformation.se 

 

 

 
 

Zêdetir nûçeyên di derbarê Korona de 
derdikevin 
Ajansa Tenduristiya Gel a Swêdê dibêje ku divê 
em şopandina şîreta ku naha di seranserê salê 
de derbas dibe bidomînin. Pelê agahdariya 
paşîn Nûçeyên di derbarê Korona de dê werin 
ger tiştek nû çêbibe ku agahdariya girîng e. 

 

 


