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KORONA
Vaksîn li dijî
Korona li
seranserê Swêdê
yê belaş be

Vaksîn li dijî Corona di demek nêzîk
de bigihîje wîlayeta Kalmar. Û yê ji bo
hemiyan re belaş be.
Naha her kes li bendê ye, ku vaksîn yê ne
wek hev werin pejirandin.
Yên ku dê li Ewropa werin bikar anîn, pêşî
li EU bi baldarî têne ceribandin.
Heya ku neyên ceribandin, nayên bikar anîn.
Hema ku vaksîn werê Swêdê, yê dest bi
vaksînê bikin. Ger hemî veguhastin û
ceribandin baş bimeşin, dê dozên yekem di
Çile 2021 de werin.
Kesên ku herî zêde hewcedarê vaksînê ne
divê pêşî bigirin. Daîreya Tenduristiyê ya
Giştî lîstek navnîşek amade kirine, ji bo
awayên vaksînê.
1. Mirovên ku di xaniyên taybetî yên kal û
pîran de dijîn an xwedan lênihêrîna malê
ne
2. Kesên ku di xala 1. de bi wan re
dixebitin Her weha karmendên di
lênihêrîna pîr û kalên nexweşxane de jî
kar dikin.
3. Mirovên ku dijîn û bi kesên xwediyê
lênihêrîna malê re têkiliya wan re nêzîk
heye.
4. Yên ku di xaniyên cûda de dijîn li wir
têne aşîkirin. Mirovên din dikarin bixwe
vakslêdana xwe bixazin.
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Li ser wê paşê yê bêtir agahdarî werin.
Gava ku her kesê ku di nav komên pêşîn de
bête vaksîn kirin, yên din dikarin bêne
vaksîn kirin bi xwe. Saziya Tenduristiya Gel
bawer dike ku her kes dikare di payîza 2021an werin vaksîn kirin.
Dozên- vaksînê di dorên cuda de têne
Swêdê. Dûv re ew rasterast li herêman têne
belav kirin. Ew ji vakslêdanan berpirsiyar in.
Vaksîn ji bo her kesî belaş e.
Swêdê çend vaksîn ji hev cuda kirîn
Vaksîn hinekî cuda ye.
Hinek dikarê baştir bê ji bo kesên mezin re.
Hinek din dikarê baştir bê ji bo kesên
nexweşiyên we hebin.
Lê naha kes nizanin û ji bo wê em amadiyê
dikin.
Vaksîn ji gelek fabrîken cûda hatî.
Zêdetir: Dema ku kesek li malê
nexweş be, divê her kes li malê
bimîne.
Ger kesek li malê xwe têst kirye û
Korona (covid-19) bi wî re hebe, divê
her kes ku li wir jiyan dike divê li malê
bimîne.
Ger kesê ku li malê maye piştî heft
rojan tu nîşanan nabîne, mirov dikare
vegere ser kar an dibistanê. Kesê ku
xwe ceribandiye divê li bendê bimîne
heya ku bersivek bistîne.
Zarokên piçûk ên ku diçin pêşdibistan
an dibistanê jî divê li mal bin.

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

