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Agahdarî her du hefteyan 
Ev agahdarî ji Hevkarîya Krîzê tê li wîlayeta Kalmar. 
Em dixwazin agahdariya rast bidin we ji wîlayetê. Di 
deme havînê de, "Nûçeyên li ser Korona" her du 
heftan yê carekê were. Ger tiştek mezin çêbibe, ew 
ê bêhtirê caran werin. 
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Nûh li ser 

KORONA
 

"Hemester" "betlaneya malê" 
di demên Korona de 

Grill pir xweşa li 
havînê! 
Pir xweşa û grille bikin! Lê gelek qanûn 
hene ku ji bo ku ew dest bi şewitandinê 
nebê. Û yek carinan ew "qedexe ye 
vêxistina agir"- vêxistina agir qedexe ye. 

Di salê de gelek kes di betlaneyên xwe li Swêdê 
li malê dimînin. Pir kes dixwazin derkevin çolê 
an daristanê!  

Ger hûn dixwezin grillê bikin li çolê an 
daristanê, wê bi awayek hişmendî bikin! Cihên 
grillê bi taybetî yên ku şaredariyê çêkiriye bi kar 
bînin. Heger li wir cîhê-grillê tune bin, hûn 
dikarin li cîhek din bi kevir û Kevirê hûr sekin. 
Ji bîr nekin ku ew nabe ku nêzîk zeviyên hişk, 
keleman û daran be. Û her gav av hebe da ku 
hûn agir vemrînin. 

Gava ku we grill xelas kir: Bihejînin kizotan 
heya ku agir dimre. 10 deqan bisekinin, û sar 
bimînin! Heger tiştek din çêbu: Banga 112. 

Qet agirê li çiyan û keviran pênexin. Ew dikarê 
bişoxînin. 

Herdem kontrol bikin ka qedexekirina-agir 
heye yan na 

Di rojên ziwa û germ de zirarek zêde ya şewatê 
heye. Dibe ku hingê li çolê agir qedexe be. Lê 
her şaredarî biryarê dide ka ew qedexekirina-
agir e. Û tirs pire ku ew bi lez biguherin. 

Ji ber vê yekê, hûn hewce ne ku her car ku hûn  
kontrol bikin di demê grillê de. Li wîlayeta 
Kalmar nexşeyek heye ku nîşan dide ka kîjan 
destûr e. Hûn dikarin wê li Desteya Kargêriya 
wîlayetê, şaredariyê an malperê servîsa 
rizgarkirinê bibînin. 

Bi rêwerzkirina têlefonê ber 
bi kodê QR bike, dibe hûn 
werin ser rûpelek malperê. 

Heger grîll destûr be, divê hûn 
ji bo xwe bifikirin. Divê agir 
vêkeve  îro? Ji bo zêdetir 
bizanibin, hûn dikarin li app 

BRANDRISK UTE temaşe 
bikin. Li wir hûn dikarin 
rasterast bibînin ka ew li 
axê an li daristana zûha ye. 
(Ew bi swêdî tenê ye). 

 

Her şaredarî biryar xwe heye, da ku agir 
bikeve an na. Lê ew dikare bi lez biguhere. 
Rengê porteqalî tê wateya ku qedexe ye. 
Rengê kesk ku destûr tê dayîn. 
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Grillê li ser balkonê? 

Qanûn tune ku grill qedexeye li ser balkonê. Lê 
gelek komeleyên xwedan xaniyan rêzik hene ku 
divê werin şopandin. 

Divê hûn li ser balkonê grillê nekin. Berî ku hûn 
bikin, gerek hûn ji cîranên xwe bipirsin. Gelek 
kes dibêje ew ji  hewçeye bêje ji bo dûmanê. 

Li şûna wê grillê elektrîkî an gazê bikar bînin. 
Dema ku tu grillê dikê  ji grill bi dûrnekevin. 

Agirên mezin li Swêdê 

Wîlayeta Kalmar gelek daristan heye. Heger li 
vir dest bi şewitandinê bike, agir pir zû belav 
dibe. 

2018 li vir gelek daristan şewitî. Di eynê salê de 
li gelek deverên din ên welat şewitî.  Mirov hate 
vala kirin. 

2014 li Västmanland agir mezin bû. Darên bi 
mîlyonan kronî hatin şewitandin. Metirsiyek 
hebû ku mirov û heywan bimirin. Ji wîlayeta 
Kalmar, agirkiran bi kamyonên ew çûn ji bo ku 
bibin alîkar. Bi hezaran dilxwazan jî alîkarî kir. 

Hûn dixwazin "betlaneya 
malê""Hemester"? 

We bihîstiye  peyva "Hemester"? Ew 
peyva "betlaneyê" ye ku bi peyva 
"malê" ve tevlihev bûye. 

Ew bêjeyek nûvekirî ye, lê tê wateya ku 
hûn li malê betlaneyê ne. Di salê de 
gelek kes  dixwazin ku "betlaneyê" 
"hemester" bin. 


