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KORONA
Di demek nêzîk de
hûn dikarin rêwîtiyê
bikin - heger hûn
tenduristin û
rêgezan bişopînin
Ji 13 Hezîranê, hûn dikarin rêwîtiyê
bikin li Swêdê. Lê tirs heye. Divê hûn
rêgezan bişopînin û saxlem bimînin.
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zêdetir bidest dixin. Em niha dizanin ku divê
em berdewam bin li gorî hemû rêzikên
têkildarî Korona. Mînakî, ku ji hevûdu dûr
bin, û ne ji hev nêzîk bin. Ji wir biçin an
cîhek din sekin.
Heger di havînê de enfeksiyon xirabtir bibe,
divê em rêzikên nûh bi serxînin.
"Ger hûn rêwîtin divê hûn bi rastî li ser wê
yekê bifikirin," dibêje Serokwezîr Stefan
Löfven di civînek çapemeniyê de

Pir kes yên werin kontrol kirin

Mirovan tiştê rast kirin di dema pandemiyaKorona de. Ji ber vê yekê, rewşa Swêdê
naha baştir e. Ji 13-ê hezîranê, hûn dikarin
li seranserê welêt rêwîtiyê bikin. Lê
pandemî hîn bi dawî nebûye, û hîn jî tirsiyek
heye ku enfeksiyon belav bibe. Ji ber vê
yekê, divê her kes heman berpirsiyariyê wek
berê rabe.

Niha kontrolê ku hûn dikarin pê bawer bibin
hene. Her du test yê ku nîşan dide ka hûn
nexweş in û yan ku nîşan dide ku ew berê
nexweş bûn. Ji ber vê yekê, em ê pir
nimûneyan bigirin û enfeksiyonê bişopînin.
Li wîlayeta me ew herêma Kalmar yê ku
kontrol çê bike.

Jin û mêr di civakê de berpirsiyariya xwe
heye ku şîretan bişopînin. Heke hûn nîşanên
enfeksiyonê ya Korona nebin divê hûn
rêwîtiyê nekin. Heya ku tenê nîşanên bi çûk
hene.

Bi rastî tiştên dimeşin li welêt ew ji hev
cûda ne. Tiştê ku hûn dizanin niha ew e ku
kesên ku nîşan hene divê pêşî werin
kontrolkirin. (Ew ê belaş be). Herêm û
dewlet niha hevaxaftin dikin ka dê çawa
kontrolan çê bikin. Di hefteyek de, divê ew
li hev werin.

Lê yên berpirsên wargehên kempan , tirên û
otobus û xwaringehan ji wan tên xwestin ku
rêgezên hişk bişopînin. Ji ber vê yekê,
hukûmetê biryar da ku şaredarî kontrol bikin
ka ew li gorî rêgezan dimeşin. Desteya
Rêveberiya Navçeyê alîkariya şaredariyan
bike.

Dema ku em dest bi kontrolan bikin li ser
gelek kesan bikin, em ê bibînin ku pirtir
mirov nexweş bune, lê ew tenê kontrolkirin
ku zêde dibin.

Em bêtir û bêtir fêr dibin li ser vîrusê , û
rêgezan diguherînin dema ku em zanyariya

Tevkariya krîzê wîlayeta Kalmar, tevkariyek di
navbera hemû şaredarên wîlayetê ye, Navçeya
wîlayeta Kalmar, Desteya Rêvebiriyê wîlayeta
Kalmar û hemî rayedarên din yên wîlayetê de
hene.
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