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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 
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Gazî! Belavbûnek herî 
mezin naha li wîlayeta 
Kalmar! 
A naha enfeksiyon li wîlayeta Kalmar pir zû 
belav dibe. Ji yên li derên din li welêt zûtir 
e. Ji ber vê yekê doktora kontrola
enfeksiyonê Lisa Labbé Sandelin pir cidî ye
û ji yên wîlayetên din me sînordariyên
tundtir kir.

• Qedexe ye ko yên mezin sporê bikin
li derên girtî

• Divê ciwan ku sporê dikin pêşbaziyê
nekin

• Dibe ku hûn partî an xarin ku mirov
lê dicivin an cejnên pîroz, saz nekin.

Ew heya 16 Gulanê saze! 

Veksînê bibin- da ku rewşa 
civakî vegerê 
Gava ku hemî her kes vaksînê bibe, civak 
dikare ji nû ve vebe. Li wîlayeta Kalmar, 
mirov li gorî mezinbuna wî têne vaksîn 
kirin. Kengê dora we hat fêr bibin û 
bilezînin ku hûn vaksînê bibin. Wê hingê em 
alîkariya hev dikin! 

Wezîra Karûbarên Civakî Lena Hallengren 
dibêje ku 30%  ji hemî mezinan li Swêdê bi 
kêmî ve yek dozek vakslêdanê girtine. Ew 
başe! Lê divê em baştir bibin. Her kes ku 
zûtir vaksînê bibe, civak zûtir dikare vebe. 
Li wîlayeta Kalmar, niha dema her kesê ku 
50 heye 59 salî ye. Hûn nameyek nagirin, lê 
hûn dikarin ji bo vakslêdanê wextekê 

bistînin. Hûn li navenda tenduristiya xwe an 
li yek ji sê navendên mezin yên 
veksînlêdanê. Ew li Kalmar, Oskarshamn û 
Västervik hene. Lê divê berî ku hûn werin 
HERDAM wextekê bistînin. 
Li ser rûpela 1177.se wextekê bistînin Ger 
hûn bi Englîzî an hinek swêdî dizanin. Wekî 
din, hûn dikarin li hejmara herêmê telefon 
bikin û ji wan bixwazin ku we bi navenda 
tenduristiya we ve girêdin. Hejmara telefona 
herêmê 0480-84,000. 
Tirsî heye ku ger em zûtir enfeksiyonê 
ranewestînin mutasyonên nû çêbibin. Di 
heman demê de heke mirov têra veksînê 
neke tirsên derketinên vîrusek nûh çêbibe. Ji 
ber vê yekê girîng e ku her kes di zûtirîn 
dem de veksînê bibe! 

Alîkariya belavkirina agahdariya 
veksînlêdanê bikin 
Ajansa Tenduristiya Gel di statîstîkên xwe 
de dibîne ku gelek li Swêdê yên ku li 
welatên din ji dayik bûne bi vakslêdanê ew 
li benda dora xwe ne. Ajansa Tenduristiya 
Gel xemxare ku ew agahdariyê nebînin. Ji 
ber vê yekê di derbarê dema vakslêdanê û 
awayê kirinê de agahdariyê belav bikin. 
Di malpera Ajansa Tenduristiya Gel de bi 
swêdî an bi hinek zimanên din fîlm hene. 


