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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 

 
Vecka 14 

2020 mars 31- april 07 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU 

Skolgatan 18 

 753 16 UPPSALA  

Telefon: 018 - 69 45 80 

http://www.siuppsala.se/radio 

 

ladda ner sändningsmaterial 
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/ 

GILLA→ http://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala Ni kan boka om på 

nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail varann och byta tider. 

Skicka mail till radio.riu@siuppsala.se  om ny tid. 

 

 

TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

Sändningsmaterial skickas 
     

Sändningsmaterial skickas 
 Dari 

13:00-15:00 
   

Sändningsmaterial skickas 

 Sorani 

15:00 -17:00 Afariska 

16:00-17:00 

------------- 

Svenska 

17:00-17:30 
Jämna veckor Signe 

Udda veckor Martin 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

Amharinja 

17:00-18:00 

Sändningsmaerial skickas 
Persiska  

18:00-20:00 
 

Spanska 

18:00-19:00 
  

Sändningsmaerial skickas 
 

    

Sändningsmaerial 

skickas 

 
    

Sändningsmaerial 

skickas 

 
    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 

• Vi har haft massiv kommunikation med Uppsala kommun. Region Uppsala och Uppsala 

Länsstyrelse. Vi har kommit överens att de ska skicka till SIU dagliga arbete totalt på ca 10 

rader och i vår tur skicka det vidare till SIU WhatsApp grupper för översättning och att man 

skicka information till sina medlemmar och vänner. 

• Radio P4 har uppmärksammat SIUs arbete med en intervju med ordförande Amil Sarsour 

• Uppsala Nya Tidningen har uppmärksammat SIUs arbete med en långintervju med 

ordförande Amil Sarsour. SIU har haft den hela första sida och en hel sida beskrivning om 

SIUs arbete och den goda samarbete med Uppsala Kommun. 

• Fredags den 27 mars har SIU deltagit med videomöte med Jämställdhet minister Aså 

Lindhagen om SIUs insats. I 12 organisationen från hela Sverige som deltog med möte. 

• Europeiska "Innovation in Politics Institute" uppmärksammar Amil Sarsour och 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) i deras hemsida 

• SIU har ordnat den första affisch på 12 språk om Coronaviruset. Affischen består av två delar. 

Den första delen består 6 språk: Svenska, arabiska, turkiska, tigrinja, kurdiska/sorani och dari. 

Den andra delen består av 6 språk: Engleska, franska, amhariska, bengali, somaliska och 

persiska. 

• Det kommer en affisch till med 6 olika språk idag, spanska, Arminska, Afariska, Tai och 

swahili. 

• Jag hoppas att ni kan sprida och skriva ut (bäst i A3) och sitta upp på era lokaler, tvättstuga 

mm. 

• Vi på SIU kommer att sitta upp affischen på mataffären, restauranger och samlingslokaler. 

• Varje vecka kommer vi ut med en ny affisch med mera språk 

Tillsammans lyckas vi 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Tänk på att: 

Viktigt för att minska spridningen av smitta av coronaviruset: 

• Stanna hemma om du är sjuk! Stanna hemma även om du bara har lite ont i halsen, 

hosta, huvudvärk, snuva eller feber.  

• Stanna också hemma två dygn efter att du blivit helt frisk. 

• Personer över 70 år måste skydda sig extra noga för smitta. Dessa personer bör inte 

träffa andra personer under en tid framåt. 

• Besök inte äldreboenden. De som bor där kan bli svårt sjuka om de blir smittade. 

 

Allmänna tips på vad du kan göra för att minska risk för smittspridning: 

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om 

du inte har tillgång till tvål och vatten. 

• Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. 

• Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand. 

UPPSALA NYHETER 
 

https://www.facebook.com/amil.sarsour?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARBWCSI1BJCS3aCAJHHyLrsBBNNZvInScdHb3Nrvm3m8FxUAp5rlyx8Jmjx2JBDH7d249BynSjCqZSFP&fref=mentions
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Tillsyn hemma på distans 

Nu kan den person som behöver tillsyn hemma på natten prova digital tillsyn på distans. 

Kameror har redan installerats i fyra hem. 

Den som har tillsyn på natten kan prova att få tillsyn digitalt, utan att få hembesök. 

Testperioden började i slutet av mars 2020. Redan har kameror installerats i fyra hem. Det 

finns möjlighet att sätta upp kameror i 25 hem till inom projektet Digital tillsyn. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ny avdelning för coronapatienter på Akademiska 

Avdelningen har plats för nio patienter.  

Är tillägnad patienter med svårare symptom. 

"Den skapades under en eftermiddag", säger Tracey Koo Clavensjö, avdelningschef på 

Akademiska sjukhuset. 

Källa:P4 Uppland 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSNYHETER 

Mycket allvarligt läge i världsekonomin och svensk ekonomi 

Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets nya prognos. 

Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i 

Sverige som i omvärlden. Det handlar om en kombinerad efterfråge- och utbudschock med 

spridningseffekter mellan länder. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Bedömningen 

baseras bland annat på analyser av hur olika branscher påverkas av de åtgärder som vidtagits 

för att begränsa smittspridningen och hur ekonomin har reagerat vid tidigare kriser. 

Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en 

kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020. 

Källa: Regeringskansliet 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Ytterligare 34 dödsfall i Sverige      

180 personer har avlidit i   covid-19 i Sverige Tom. 20200331, enligt de senaste siffrorna. Det 

är en ökning med 34 personer jämfört med i går.                                                    

  -Det vi vet i dag är att det är 180 avlidna i Sverige. Det är ungefär 4 435 fall som har 

rapporterats, varav 407 under det senaste dygnet och 358 vårdas på IVA, säger biträdande 

statsepidemiolog Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten vid en pressträff. På frågan 
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hur många som skrivits ut   från IVA, säger Wallensten: -Vi har inte uppgiften nu. Men det är 

många som skrivits ut och har tillfrisknat.  

Källa: SVT text 

……………………………………………………………………………………..……………. 

Nationellt besöksförbud på äldreboenden och utökad provtagning för 

covid-19 

Tisdag den 31 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med vice 

statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren. På pressträffen meddelades 

att ett nationellt besöksförbud på äldreboende kommer att införas och att provtagningen för 

covid-19 ska utökas i Sverige. 

Källa: Regeringskansliet 


