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ኣብ ህጹጽ ኩነታታት ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣካላት ኣውራጃ ካልማር 
፣እዚ ምትሕብባር ኣብ ሞንጎ ኩለን ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ 
፣ምምሕዳር ኣውራጃ ክልማር ፣ዞባ ካልማር፣ኩሎም ኣብዚ 
ኣውራጃ ዘለዉ ሰበስልጣናትን። 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA

ሓፈሻዊ ምስፍሕፋሕ ለበዳ 
ኣብ ኣውራጃ ካልማር 
ጥርዚ ብዝሒ ናይ ዝልከፉ ሰባት ኣብ ቅድሜና'ዩ 
ዘሎ።ስለ'ዚ ከኣ ምኽሪ ናይ ናይ ህዝቢ ጥዕና 
ሰበስልጣናት  ምስማዕ ናይ ግድን ይኸውን። 

ሎሚ ኣብ ኣውራጃ ካልማር ሓፈሻዊ ምልባዕ ለበዳ
ተኸሲቱ ሎ።እዚ ለበዳ ኣብ ኩሉ ኮሙናት ኣሎ መን
ከም ዘመሓላልፎ ዘሎ ከኣ ክፍለጥ አይከኣልን። ዝለዓለ
ብዝሒ ልኹፋት ዝረኣየሉ እዋን ኣብ ቅድሜና ዩ ዘሎ
ኢላ ሓኪም ተመሓላለፊ ሕማማት ትኣምን። መዓስ ዩ
ክኸዉን ግን ዝፈልጥ ሰብ የለን። 

ዝበዝሑ ሕሙማት ዝልከፍሉ እዋን ምስ መጸ ኩሉ ነገር
አብ ማዕረ ኽንደይ ሰብ ንነብሱን ንኻልኦትን
ንምክልኻል ዝሕግዙ ምኽርታት ብጽቡቕ የተግብር
ክሙርኮስ ዩ። ኩሉ ሰብ ብሓደ ግዜ ዘይምሕማም
ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዩ። ኣብ ከምኡ እዋን ድማ
ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት
ክከናኸኑ ዓቕሚ ኣይህልዎምን። 

ኣና ኖርሌን ዳይረክተር ምድላዋት ህጹጽ ኩነታት ናይ ዚ
ኣውራጃ እያ። ንሳ ተሰካሚት ሓላፍነት ስርሓት ህጹጽ
ኩነታት እያ። ኩሉ ሰብ ክጥንቀቕ ከኣ ትምሕጸን። 

ንሳ ኣብ ዓበይቲ ጉጅለታት አይንተኣከብ ትብል። ኣብ
ነንሕድሕድና ርሕቀትና ንሓሉን ኣይንግሽን ብተወሳኺ
ኣብ ኣረጋውያን ጥንቁቓት ምኳን ክንቅጽል ናይ
ግድን ዩ።

ነነብስና ምክልኻል ከየድክመና ኣገዳሲ ዩ ኢላ ድማ
ትኣምን። 

ኩላትና ከምኡ ምግባር ንብዙሕ ኣዋርሕ ክንቅጽል
ኣለና። ንቐጽልን ዓቕሊ ንግበርን።

ሜድያታት ብዛዕባ እዚ ለበዳ ቀጻሊ የን ዝጽሕፋ።
መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብዛዕባ ኩነታት ስቶኮልም ዩ።
ኣብኡ ሓፈሻዊ ለበዳ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ዩ
ኾይኑ።ብዙሓት ኣብ ጨንፈር ጽዑቕ ክትትል
ተሓኪሞምን ብዙሓት ከኣ ሞይቶምን።ሕጂ ግን ናይ
ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን እዚ ለበዳ ኣብ ስቶኮልም
ምናልባት ኣብ ጥርዙ በጺሑ ክኸውን ይኽእል ዩ
ይብል። ብዝሒ ናይ ቶም ዝሞቱን ዝሓሙን ዳርጋ ኩሉ
ግዜ ማዕረ ዩ። 

ኣውራጃ ካልማር ግን ድሕሪ ስቶኮልም ዩ ዘሎ።
ከምኡ ውን ኣብ ኣውራጃና እዚ ለበዳ ጥርዙ ኣይበጽሐን
ዘሎ።ኣብ ኣውራጃ ካልማር እንታይ ከም ዘጋጥም
ንምፍላጥ ንሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣውራጃ
ካልማርን ንብዛዕባ ናትካ ኮሙን ዜና ዝህቡ
ሜድያታትን ናይ ግድን ክንሰምዕ ኣለና። 

ኣብ ካልማር ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ
ነስተውዕል። ምስ ናይ ስቶኮልም ሓደ ዓይነት
ኣይኮነን።ንኻልኦት ብምዝራብ ከኣ ንሓግዝ ትብል ኣና
ኖርሌን። 


