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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 
 

Swêd piçek sînor 
vedike  
Ji 1-ê Tîrmehê ve, hukûmetê biryar da ku 
hin rêzikên di derheqê Korona de serbest 
berde. Lê dîsa jî girîng e ku  şîreta ku 
heye bişopînin. 
Zêdetir kes dikare biçe konseran û bêtir kes 
dikare bikeve pêşbaziyên werzîşê an jî 
temaşe bike. Dibe ku xwaringeh dirêjtir 
vekirî bin û hûn dikarin li her maseyê gelek 
rûnin. 
Beriya 1ê Tîrmehê, destûr hat dayîn ku 8 kes 
beşdarî partiyên taybetî bibin. Naha hûn 
dikarin bibin 50 kes. Hê çêtir e ku meriv 
tenê bi yên ku hûn bi gelemperî re hevdîtin  
pêk bîne. Bi dilxweşî, divê hûn li derve bin. 
Lê rêzik dikarin zû biguherin. Varîanta nû 
ya delta ya vîrusa korona bêtir nexweş e û 
zû belav dibe. Ew li Swêdê jî tê dîtin. Ger 
varîanta-delta were wîlayeta Kalmar, dibe 
ku dîsa rêzikên tundtir hebin. Ya ku doktora 
kontrolkirina enfeksiyonê Lisa Labbé 
Sandelin dibêje ev e. 
Ger we veksîn birî, di heman demê de hûn li 
dijî varîanta-delta jî parastinek baş dibînin. 
Girîng e ku hûn du syringan bistînin. Ger 
gelek kes veksîn bibin, vîrus ewqas hêsan 
belav nabe. Û divê em ji hev dur bin, xwe 
kontrol bikin, nimûneyan bigirin û li malê 
bimînin heger em nexweş bibin. Ger hûn 
veksîn kirin ev jî ji we ra derbas dibe. 
Ger her tişt baş here, divê rêzik di pêşerojê 
de bêtir werin guhartin. 

Vakslêdan ji bo her kesê ji 30 
salî zêdetir 
Herêm naha dihêle ku her kesê ji 30 salî 
mezintir bê veksînê bibin. Pêdivî ye ku hûn 
pêşîn wextekê bistînin. Baştir e ku li ser 
malpera 1177.se an jî bi banga Navenda 
tenduristiyê xwe bikin. Ji bo agahdariya bi 
Englîzî "0" çap bikin. "8"  da ku hûn bi 
têlefonê biçin rezervasyonê. 
Hin navendên tenduristiyê mirov dikarê li 
çih wextê bigrê. Çi li navenda tenduristiya 
we derbas dibe çavê xwe bigirin. 

Li daristanan û bejahiyê 
pêxstina agir qedexe ye 
Naha qedexe ye ku pêxstina agir  li daristan 
û erdan. Ev ji bo hemî belediyên li 
parêzgeha Kalmar derbas dibe. 

Qedexeya pêxistina agir li gorî qanûna 
Swêdê derbas dibe. Ger hûn qanûnê 
bişkînin, hûn dikarin ji bo wê werin 
cezakirin. Agahdariya li ser qedexeyên agir 
li ser malpera şaredariyê heye. 

 

Havîna we xweş be! Kêfa we ji hatina li 
derve û hevdîtina hevalên xwe bi 
awyaek sag were. 

 

Li vir hûn dikarin bibînin ka 
hûn dikarin agir pêxin û 
bijartinê bikin. Li şaredariyên 
agir-zer, qedexe ye. Ya kesk 
de ne  qedexe ye 
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