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ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን 
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ካብ ጨንፈር ምውህሃድ ቅልውላው ኣውራጃ 
ካልማር ዝወጸ'ዩ። እዚ ዞባ ቁኑዕ ሓበሬታ ክበካ ይደሊ። 
ኣብ'ዚ ክረምቲ "ሓዱሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና" አብ ከክልተ ሰሙን እዩ 
ክወጽእ። ገለ ዓቢይ ነገር እንተፈጢሩ ቀቀልጢፉ ክወጽእ'ዩ። 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA
 

BYT TILL 
KOMMUN 
LOGOTYP 

"አብ ገዛና ነሕልፎ ዓመታዊ ዕረፍቲ" ኣብ ግዜ ኮሮና 

ኣብ ግዜ ክረምቲ ግሪል 
ምግባር ደስ ዘብል'ዩ! 
ግሪል ምግባር ደስ ዘብል'ዩ! ባርዕ ሓዊ ንኸይለዓል ግን 
ብዙሕ ሕግታት ኣሎ። ሓደ ሓደ ግዜ ከኣ" ናይ ምውላዕ 
ሓዊ እገዳ" ይግበር- ምኽልካል ምውላዕ ሓዊ። 

ኣብ ሽወደን ሎሚ ዓመት ብዙሓት ዓመታዊ ዕረፍቶም 
ኣብ ገዛ'ዮም ከሕልፍዎ። ብዙሓት ከኣ ደገ ክወጹ 
ይደልዩ። 
ኣብ ደገ ግሪል ክትገብር እንተደሊኻ: ብልቦናዊ ኣገባብ 
ግበሮ! ኮሙን ዝሰርሖ ብፍሉይ ግሪል ዝግበረሉ ቦታ 
ተተቀም። 
ግሪል ዝግበረሉ ቦታ እንተዘይለ ኣብ ዙርይኡ ኣእማንን 
ጸጸርን ዘለዎ ቦታ ምረጽ። ብተወሳኺ'ውን ኣብ ጥቓኻ 
ንቑጽ ሳዕሪ: ቆጥቋጥ ወይ ገረብ ከም ዘየሎ ኣስተውዕል። 
ብተወሳኺ ኩሉ ግዜ ንመጥፍኢ ዝኸውን ማይ ተማላእ። 
ግሪል ጌርካ ምስ ወዳእካ ነቲ ሓሙኹሽቲ ሓዋውሶ መታን 
ዝተረፈ ሓዊ ክጠፍእ።10 ደቒቕ ተጸቢኻ ከምዝዘሓለ 
ንኽትፈልጥ ዳህስሶ! 
ዝኾነ ነገር እንተኣጋጢሙ : 112 ደዉል 
ኣብ ጎቦ ወይ ጸፋሕቲ ኣእማን ሓዊ ብፍጹም ኣይትወልዕ። 
ክጭደዱ ይክእሉ'ዮም። 

ሓዊ ናይ ምውላዕ እገዳ ከይህሉ ኣስተውዕል 
ድሩቓትን ውዑያት መዓልታት ንባርዕ ዝያዳ ሓደገኛ'ዩ። 
ኣብ ከም'ዚ ኩነታት እምበኣር ኣብ ደገ ሓዊ ምቅጻል 
ክልኩል ክኸውን ይኽእል'ዩ። 
ግን ነብሲ ወከፍ ኮሙን ብዛዕባ ሓዊ ናይ ምውላዕ እገዳ 
ባዕሎም ይውስኑ። ብተወሳኺ ሓደገኛንነቱ ብቕልጡፍ 
ክልወጥ ይኽእል'ዩ። 
ስለዚ'ዩ ከኣ ነብስወከፍ ግሪል ትገብረሉ ግዜ ምስትውዓል 
ዘድሊ። ኣበይ ከም ዝፍቀድ ዘርኢ ካርታ ናይ ኣውራጃ 
ካልማር ኣሎ። እዚ ኣብ ናይ ኣውራጃዊ ባይቶ: ኮሙንን 
ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓውን መርበብ ሓበሬታ ትረኽቦ 
ኢኻ። 

ተለፎንኩም ናብ'ዚ QR ኮድ 
ብምቕናዕ ናብ ሓደ መርበብ ሓበሬታ 
ክትበጽሕ ኢኻ 

ዋላ'ውን ግሪል ምግባር ፍቑድ እንተኾነ 
ባዕልኻ ግን ከተስተውዕል ኣለካ። ሎሚ 
መዓልቲ ግሪል ምግባር ጽቡቕ ድዩ? 
ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ BRANDRISK 

UTE ዝብል ርአ። ኣብኡ ብቐጥታ 
ኣብ'ቲ ንስኻ ዘለኻዮ ቦታ መሬት 
ወይ ጫካ ንቑጽ እንተኾይኑ 
ክትርእዮ ኢኻ።(ብቋንቋ ሽወደነኛ 
ጥራይ'ዩ ዘሎ) 

ኣብ ብራንዳ ግሪል ምግባር? 
ኣብ ብራንዳ ግሪል ካብ ምግባር ዝኽልክል ዝኾነ ሕጊ 
የለን። ግን ብዙሓት ኣካረይትን ማሕበር ወነንቲ ኣባይትን 
ናይ ግድን ክሰዓብ ዘለዎ ሕግታት ኣለዎም። 

    

ነብሲ ወከፍ ኮሙን ሰብ ከቃጽል ኣለዎ'ዶ የብሉን ባዕሎም'ዮም 
ዝዉስኑ። ግን ብቕልጡፍ ክቕየር ይኽእል'ዩ።  
አራንሾኒ ሕብሪ ክልኩል'ዩ ማለት። ቀጠልያ ሕብሪ ፍቑድ'ዩ 
ማለት'ዩ። 
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ሰብ ኣብ ብራንዳ ብፈሓም ግሪል ክገብር የብሉን። ቅድሚ 
ግሪል ምግባርካ ንጎረባብትኻ ሕተት። ብሰንኪ ትኪ ምቹእ 
ኣይኮነን። 
ኣብ ክንድኡ ናይ ኤለክትሪክ ወይ ናይ ጋዞል ግሪል 
ተጠቐም። ምስ ወላዕካ ካብ ግሪል ኣይትርሓቕ። 

ዓበይቲ ባርዓት ኣብ ሽወደን 
ኣዉራጃ ካልማር  ብዙሕ ጫካ ኣለዎ።ኣብ'ዚ ክባራዕ 
እንተጀሚሩ  ብቐሊል ክላባዕ ይኽእል'ዩ። 
ኣብ 2018 ኣብ'ዚ ብዙሕ ጫካ ተቓጺሉ'ዩ። አብ'ቲ 
ዓመት ኣብ ብዙሕ ካልእ ቦታታት ናይ'ዚ ሃገር 
ተቓጺሉ'ዩ። ሰባት ከኣ ከምዝግዕዙ ተጌሩ። 
ኣብ 2014 ዓበይቲ ባርዓት ኣብ ኣውራጃ ቬስትማንላንድ 
ኔሩ'ዩ።ብሚልዮናት ኩረነር  ዝግመት ኣግራብ ተቓጺሉ። 
ሰባትን እንስሳታትን ንኽመቱ ኣብ ሓደጋ'ዮም ኔሮም። 
ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣውራጃ ካልማር 
ንኽሕግዙ ምስ መካይኖም ከይዶም'ዮም። ኣሸሓት 
ወለንታውያን'ውን ተሓጋጊዞም። 

ኣብ ገዛ ተሕልፎ ዓመታዊ ዕረፍቲ 
ክህልወካ ድዩ? 

"Hemester"(ኣብ ገዛ ተሕልፎ ዓመታዊ 
ዕረፍቲ) ዝብል ቃል ሰሚዕካ ትፈልጥ'ዶ? 
"Semester" (ዓመታዊ ዕረፍቲ) ዝብል ቃል 
ምስ "Hemma"(ገዛ) ዝብል ቃል 
ዝተሓወሰ'ዩ። 

ዝተሰነዐ ቃል እዩ: ትርጉሙ ግን ሰብ ዓመታዊ 
ዕረፍቱ ኣብ ገዛ ከሕልፎ ከሎ ማለት'ዩ። ሎሚ 
ዓመት ብዙሓት አብ ገዛ ዝሓልፍ ዓመታዊ 
ዕረፍቲ መሪጾም ኣለዉ።


