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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V12

Vecka 12
2020 03 18-25
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
Dari
13:00-15:00
Sorani
15:00 -17:00
Amharinja
17:00-18:00

Sändningsmaterial skickas

Sändningsmaterial skickas

Afariska
16:00-17:00
------------Svenska
17:00-17:30
Jämna veckor Signe
Udda veckor Martin

Sändningsmaerial skickas
Sändningsmaerial skickas

Sändningsmaerial
skickas
Sändningsmaerial
skickas

Persiska
18:00-20:00

Spanska
18:00-19:00

Tigrinja
Jämna veckor
(Rezene)
15:00-16:00
*********
Udda veckor
(Nebiat)
14:00-16:00
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•
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16 mars möte med Arbetsförmedlingen
17 mars möte med Mänskliga rättighets daga MR inställd
18 mars digital möte med Gottsunda arbetsgruppen. Vi kommer att skjuta upp möte
med Arbetsmarknadsnämnden från 15 april till 26 augusti
19 mars Digital möte med Arbetsmarknadsdepartementet i Stockholm med
integrations arbetsgrupp
SIU engelska kurser, datakurser och Öva svenska med Eva är inställd den här vecka
och nästa vecka

Allmän information om corona
Med anledning av att coronaviruset diagnostiserats i Uppsala väcks många frågor om detta.
Akademiska sjukhuset och Region Uppsala följer händelseutvecklingen, har kontakt med
ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.
Om du misstänker att du är sjuk
Har du feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont? Om ja, bege dig inte till
en vårdmottagning.
De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig
själv.
Men om du får allvarliga symtom ska du kontakta vården. Ring innan du åker till en
mottagning. Kontakta Vårdguiden 1177 via telefonnummer 1177 för att få mer information
om vart du ska vända dig eller läs mer på 1177.se.
För att skydda våra patienter och minska risken för smittspridning tar Akademiska sjukhuset
inte emot några besökare på våra vårdavdelningar.
Undantag kan göras vid akuta situationer och för närstående till kritiskt sjuka patienter.
Förbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhuset.
Du som har fått en bokad tid inom vården berörs inte av besöksförbudet.
Tack för din förståelse!
Det här gäller för dig som är gravid eller ska föda
Om du har allmänna frågor om nya coronaviruset, ring nationella informationsnumret 11313
som är öppet dygnet runt eller läs Folkmyndighetens frågor och svar.
Så undviker du att sprida smitta
Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:
Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
Hosta eller nys i armvecket.
Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du
behöver nysa eller hosta.

V12

3

UPPSALA NYHETER
Uppsala kommun inför distansundervisning på gymnasiet och
vuxenutbildningen.
För att minska smittspridningen i samhället ska elever i gymnasiet och vuxenutbildningen
stanna hemma och studera på distans. Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen kontaktar
elever och vårdnadshavare med mer information om hur distansundervisningen kommer att
läggas upp.
På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor och
vuxenutbildning från och med den 18 mars går över till fjärrundervisning eller
distansundervisning och att undervisning i de fysiska lokalerna ska upphöra.
Uppsala kommun har förberett sig på en sådan förändring och har under dagen fattat
nödvändiga beslut för att kunna genomföra den.
- Distansundervisning kommer att ställa stora krav på såväl lärare, elever och föräldrar. Jag
vill rikta en särskild uppmaning till alla föräldrar att ta sitt föräldraansvar och se till att deras
ungdomar fortsätter att plugga och sköta sina studier hemifrån, säger Helena Hedman
Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.
Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasiesärskolan kommer fortsatt att vara
öppen, enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Regeringen utesluter inte att det även kan bli aktuellt att stänga grund- och förskolor. Uppsala
kommun förbereder sig för ett sådant scenario. Om det blir aktuellt har kommunen ett ansvar
att säkerställa fortsatt barnomsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom vårdyrken
och andra samhällsviktiga funktioner. Förberedelser och planering för det pågår.
- Barn, ungdomar och friska personer löper liten risk att bli allvarligt sjuk av coronaviruset.
Att vi stänger skolor beror på att vi vill skydda äldre och sårbara personer från smittan. Det är
något som vi alla i samhället behöver hjälpas åt med, säger Anders Fridborg, säkerhetschef.
Källa: Uppsala kommun
………………………………………………………………………………………..………..

Uppsala kommuns krisledningsnämnd är aktiverad
Vid händelser som avviker kraftigt från det normala kan kommunen aktivera sin
krisledningsnämnd. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner.
Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som kräver snabb samordning
och snabba beslut. Vid behov kan krisledningsnämnden ta över andra nämnders eller
bolagsstyrelsers verksamhetsområden för att kunna prioritera bland uppdragen.
Krisledningsnämnden har ett antal viktiga ansvarsområden:
Ange normativ inriktning för kommunen
Tolka kommunens ansvar
Företräda kommunen utåt och mot kommunmedlemmarna
Besluta om förändringar i servicenivåer
Besluta om omfördelning av kommunens resurser över nämnder
Besluta i ärenden av stor ekonomisk betydelse
Källa: Uppsala kommun
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Extra konselj med kungen
Kungen väntas även göra ett uttalande i anslutning till konseljen. Redan i fredags tog kungen
emot statsminister Stefan Löfven (S) för att få information om situationen. Han tackade även
landets vårdpersonal:
"Din insats är viktig för vårt land och djupt uppskattad av mig, min familj och alla i Sverige",
skrev han.
Källa: SVT text
………………………………………………………………………………………..………..

Regeringen stänger gränserna
Regeringen stoppar resor till Sverige efter uppmaning från EU:s ministerråd och
kommissionen. Beslutet gäller från och med torsdag under 30 dagar till att börja med.
-Utrikesdepartementet har redan avrått från icke-nödvändiga resor ut från Sverige och då är
det också naturligt att avråda från resor in, sade inrikesminister Mikael Damberg (S) vid en
pressträff. Svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska dock kunna återvända
hem. Förbudet gäller heller inte resor från andra EU-länder.
Källa: SVT text
………………………………………………………………………………………..………..

Stoppar allt utom akut tandvård
Folktandvården Skåne erbjuder nu enbart akut tandvård fram till den 30 juni. Stoppet gäller
från i morgon torsdag och innebär att alla inbokade behandlingar och undersökningar skjuts
upp.
“Vi anpassar vår verksamhet till rådande situation med anledning av covid-19. I
Folktandvården Skåne råder det brist på vitala produkter för vår verksamhet. Därför ställer vi
tillfälligt om verksamheten så att vi kan ta hand om de som är i störst behov av tandvård.
Genom detta bidrar vi proaktivt till sjukvårdens materialförsörjning,” säger Marika Qvist, vd
för Folktandvården Skåne, i ett pressutskick. (TT)
Källa: Aftonbladet
…………………………..

