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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
 

Vîrusa Korona nûh li 
wîlayetê zêde dibe - 
rêzikan bi baldarî 
bişopînin  
Naha  vîrusa-Korona ya Brîtanî  li li 
wîlayetê Kalmar heye. Ew pir hêsantir 
belav dibe û li zarokan jî digire. 
Vîrus dikarê xwe biguherînê. Ji guherînan re 
mutasyon tê gotin. Lekolînwanan li cîhanê gelek 
mutasyon dîtine. Yek mutasyona Brîtanî ye, ku 
hêsantir û zûtir belav dibe. Di heman demê de 
dikare ciwanan jî bandor bike. Lê ew ji yên din 
ne pir xirabtire. Ew dibe ku mezinên ku vîrus li 
zarokên xwe belav kirine be. Ji hingê ve, 
zarokan hevûdu vegirtin. Naha bijîşka 
kontrolkirina enfeksiyonê Lisa Labbé Sandelin 
dixwaze zarokên ku nîşanên wan hene werin 
têstkirin. Zarok bi heman rengî wekî mezinan 
têne kontrolkirin. Testê li ser 1177.se bixwazin 
an li navenda tenduristiya xwe telefon bikin.  
Dê û bav û zarok jî heger nîşanên wan hebin 
divê zêde baldar bin ku xwe ji hev dûr bigirin û 
li malê bimînin. Ger zarok li dibistanek nexweş 
bibin, dibistan dikare were girtin. Wê hingê 
zarok yê li malê bin dema ku pisporên 
kontrolkirina enfeksiyonê yên Herêmê û dibistan 
enfeksiyonê dişopînin da ku bibînin ka ji ku hatî 
ye. Ev tê vê wateyê ku divê ew neçin çalakiyên 
vala an jî bi zarokên din re hevdîtinê bikin. Ne jî 
divê ew kesên din li derveyî "bubble" ya xwe 
bibînin. 

Bimînin di bubble de: 
Bubble komek bi çûk a mirovan e ku hûn her roj 
pêşwazî dikin. Mînakî, yên ku hûn pê re dijîn û 
yek an du heval. 

Bi vê rengê veksînlêdan li wîlayetê diçe 
Veksînlêdan li wîlayetê Kalmar berdewame. 
Hûn yên ku ji 65 salî mezintir in ewil têne 

veksîn kirin. Nameyek (bi swêdî) hûnê bistînin, 
ji bo hûn  wextekê bistînin. (Di Nuh li ser 
Korona de yê berê, hûn dikarin çawa wextekê 
bistînin.) Veksînlêdan niha ew qas zû naye. 
Swêd hemî daxwazan xwe ku xastiye ji dosan ne 
hatiye wernegirtin. Wekî din, yek ji derziyan bi 
rengekî demkî hatiye rawestandin. Tê lêpirsîn ku 
ew ne xeter e. Hema ku em bêtir dosan digirin û 
dizanin ku hemî vekîn ne xeterin, ew dîsa zûtir 
yê biçe. Herêm ji we re ku 18 - 64 salî ne 
nameyek naşîne. Di şûna wê de, hûn di reklam û 
kampanyayan de agahdariyê digirin. Nûh li ser 
Korona de yê werê gotin  dema ku wext bibe 
disa. Ji ber vê yekê çavên xwe vekin!  

Bi vê awayê têstkirina zarokan hun dikin: 
Hûn têstkirina zarokan bi heman awayî wekî yên 
mezinan digrin. 
-xwestina têstekî
- Biryarê bidin ku hûn dixwazin ji kijan cihê bînin.
- Kesek ku ne nexweş an nîşanên wî hebe divê
testê bînê.
Pir baş binêrin li wêneyên  ku bi têstê re tên.
Têstê li malê bikin û vegerînin heman cîhê ku we
ew stand.
- Dema ku têst xilas bû, hûn ê bersivek bi telefon
an SMS bistînin
Testê li ser 1177.se bixwazin an li navenda
tenduristiya xwe telefon bikin.

Cejina (Påsklov) 
Di demek nêzîk de hemî zarokên dibistanê 
betlaneyên (påsk) yê bibînin! (Påsk) bi 
gelemperî bihar û germ tê. Him ji bo zarokan û 
him jî ji bo mezinan firsendek baş e ku pir li 
dervan bin. Tenê bîr bînin ku hûn ji hev dûr 
bimînin. Û heger nîşanên we hebin dermekevin 
derve. Ev ji bo zarokan jî derbas dibe! Pir kes ji 
kar dûr dikevin û di betlaneya (Påsk-lovet) de 
diçin. Ev sal, herêm dixwazin mirov li malê 
bimînin. Ger hûn neçar in rêwîtiyê bikin, divê 
hûn pir hişyar bimînin ku nexweşî li yên din 
belav bikin û ne jî bi xwe vegirtî bibin.  
Cejna (Påsk) li her kesê pîroz be! 


