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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
 

Rêzikên nûh dema ku 
dîsa vegirtina 
nexweşiyê zêde dube 
li wîlayetê  
Niha herkes divê alîkariya bikê ku 
vegirtina nexweşiyê nayê zêdetir 
nebe. 
Varianta Brîtanî ya vîrusa Korona li wîlayetê 
zêde dibe. Ew zûtir û hêsantir belav dibe. Ji ber 
vê yekê dîsa rêzikên hişk ji me ra hatin. Ew ji 1ê 
Nîsanê heya 16ê Gulanê derbasdar in. Naha 
heya ciwan jî nexweş dibin. Ew tenê hinekî 
nexweş dikevin lê dîsa jî ew enfeksiyonê belav 
dikin. Tenê dema ku her kes rêzikan digire em 
dikarin enfeksiyonê kêm bikin. 

Li dibistanên-navîn pêdivî ye ku yên ku ji 
dibistanê fêr dibin an fêrbûna ji dûr ve. Di 
dibistanên- seretayî de, divê hûn biguherin da ku  
astengî nebe. Tu divê meskê-devan bi kar tînin, 
heger li derên teng mecbûrmayin be. Rêzikek nû 
ev e ku HERDEM hûn neçarin ku meskê-devan 
bi kar bînin ger hûn mecbûrin ku li otobusek an 
trênek bi kar bînin. Lê meskê-devan tenê hinekî  
alîkar dike, lê heger ku hûn nekarin wê bikar 
bînin, hûn dikarin li şûna wê ji hev dûr kevin. 
Tenê meskê-devan yê cerdevan û yekcar-bikar 
bînin! 

Ger hûn nexweş bibin, li malê bimînin û têstê 
bikin. Hûn dikarin li navenda tenduristiya xwe 
wextê bigerin û têstê bikin. An jî li ser 1177.se 
ferman bikin. Heger hûn nexweş bin û her kesê 
ku hûn pê re dijîn divê li malê bimînin. 

Ji pênc kesan gelektir (% 21,7) ji hemî mezinan 
li wîlayeta Kalmar bêtir vaksîn birine. Dema ku 
her kes vaksînlêdanê bibe, ew hêsantir dibe. 
Bijîşka kontrola enfeksiyonê Lisa Labbé 

Sandelin ji her kesê daxwaz dike ku piçek din li 
ber xwe bidin. Meskên-devan tenê hinekî 
alîkariyê dikin da ku hûn nekarin meskên-devan 
bikar bînin, hûn dikarin li şûna wê ji hev dûr 
kevin. 

Navendên-vaksînlêdanê nûh dikarin 
vaksînlêdanê zûtir bikê 
Naha li wîlayeta Kalmar du navendên-
vaksînlêdanê mezin hene. Yek li Kalmar û yek jî 
li Västervik. Gava ku vaksîn hene, zû 
vakslêdana gelekan zûtir dibe. Lê hûn hîn jî 
neçarin ku wextekê saz bikin û bibin temenê sala 
we rast be. Gava ku dora we bê, hûn dikarin li 
navenda tenduristiyê an navendên vaksînlêdanê 
wextekê bistînin. Naha tenê hûn yên ku ji 
herêma Kalmar nameyek werê, hûn dikarin 
wextekê bigrin. Pêdivî ye ku hûn vaksînlêdanê li 
ser malpera 1177.se bistînin, lê hûn dikarin li 
navenda tenduristiya xwe jî telefon bikin.  
Dema ku her kesê ji 60 salî mezintir vaksîn 
birine, her kesê din dikare wextekê bistînin. Wê 
hingê tu name nayên. Di şûna wê de, hûn di 
reklam û kampanyayan de agahdariyê digirin. 
Hûn di Nûçeyên nûh li ser Korona de jî 
agahdariyê bigirin. 
Bi serhêl beşdarîya Språk-café bibin! 
Li rojên Sêşeman, pirtûkxane û Kompîs Sverige 
språk-café digital dikrin. Wê hingê hûn dikarin 
swêdî xwe fêr bikin! Ew li şûna civînên havdîtinê 
ye. Divê hûn xwe qeyd bikin. Piştre  hûn dikarin 
li ser Zoom civînê  bikin. Hûn dikarin komputerê 
destan  bikar  
bînin. 

Kamerayê xwe 
nîşanî kodê-QR 
bidin ji bo 
agahdariyê (tenê 
bi swêdî ye). 
 

Alîkariya firoşgehan bikin - her 
dem bi tenê herin firoşgehan 
Pêdivî ye ku firoşgeh di heman demê de 
nehêlin pir xerîdar hebin. Lijneya 
Birêvebiriya Wîlayetê kontrol dike ku 
firoşgeh rêzikan digirin. Lê divê xerîdar jî 
bibin alîkar! 
HERDEM bi tenê herin firoşgehan! Bê 
guman hûn dikarin zarokek piçûktir jî 
bînin, lê ji heval an hevjînê xwe bipirsin 
ku li derve bisekine! 
 


