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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 

 

Naha her kesê ji 50 
saliyê mezintir 
vaksîn kirt 
Li Västervikê, Herêm  vakslêdanê-li cih bi 

kar tînin. Wê hingê hûn yên ku 50 salî an 

mezintir dikarin werin bê ko wextê bigrin. 

Ew di 9ê Hezîranê de di saet 16.30-19.30 de 

li navenda tenduristiyê ya Esplanaden tê 

sepandin. Divê hûn nasnameya xwe bînin. 

Hûn ê li Nuh li ser Korona yê bixwînin ka 

dê vaksînlêdanên-li cih, li pir cihan hebin li 

Västervik-ê. 

Her weha herêm hêsantir dike ku meriv ji bo 

vaksînlêdanên wextê bistînin. Hûn dikarin li 

0480-844 44 wextê bistînin. Çapemenî 2. 

Paşê bajarê nêzîkê we hilbijêrin. 

• Çapemenî 1 = Kalmar 

• Çapemenî 2 = Oskarshamn 

• Çapemenî 3 = Västervik 

Li benda bersivekê bimînin an jimara 

têlefona xwe bihêlin û ew ê bangî we bikin. 

Her weha hûn dikarin rasterast li navenda 

tenduristiya xwe têlefonbikin.  

Hêjatir e, Herêm dixwaze ku hûn li ser 

malpera 1177.se wextê bistînin. 

Agahdariya li wir bi swêdî û îngilîzî ye 

Heya ku enfeksiyona li Swêdê kêm bibe jî, 

girîng e ku heya em dikarin ku mirov 

vaksînê bibin. Wê hingê em dikarin Korona 

rawestînin. Armanc ew e ku her kes bikaribe 

berî ku havîn werê dawiyê vaksînê bistîne. 

Guherdina rêzikan ji bo 

enfeksiyonê rawestînin 

Ajansa Tenduristiya Gel û herêman biryar 

dan ku guhertin ji hinek ji  rêzikan ji 1 

Hezîranê dest pê bike. Lê rêzikên asayî hîn 

jî derbas dibin. Ger hûn nexweş in divê hûn 

xwe dûr bigirin, li malê bimînin û testan 

bikin. Heger we veksînlêdan birî an na ev 

rêzik derbas dibe. 

Ger her kes şîreta xwe bişopîne û gelek kes 

veksînlêdan bibin, Ajansa Tenduristiya Gel 

a Swêdê bawer dike ku Swêd dikare rêzikan 

û qedexeyan biterikandin bikin. Lê dê hêdî 

dere. 

Ji 1ê Hezîranê ve, ji berê zêdetir kes dikarin 

beşdarî ayînên îbadetê bibin, biçin  şano û 

futbolê- matşan. Wê demê hûn dikarin 50 

kes bi hev re bin ko her kes kursiya xwe 

hebe. Ger hûn li derve ne, hûn ê hê bêtir 

bibin. Dibe ku xwaringeh heya 22:30 vekirî 

bin. 

Gelek kes meraq dikin gelo hûn dikarin 

partiyan li dar bixin û li dawiya dibistanê 

bicivin. Lê Ajansa Tenduristiya Giştî dibêje 

ku divê hûn tenê bi malbat û kesên ku hûn bi 

gelemperî re hevdîtin pêk bînin. Ger hûn 

lokalekê kirê bikin da ku partiyek pêk bînin, 

hûn hîn jî tenê dikarin 8 kes bibin. 

Ger tişt baş biçin û enfeksiyon dîsa zêde 

nebe, dê rêzikên nû di 1ê Tîrmehê de werin. 

 

 

 


