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V7

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V7

Vecka 7
2020 02 11-18
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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SIU NYHETER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 feb. Internationella kvinnokaféet tränar Yoga Pilates
10 feb. styrelsemöte för Sveriges föreningar
11 feb. möte med Annelie Berggren, Röda korset samordnare Barn och Integration
11 feb. datakurs för äldre i Gottsunda
11 feb. engelska kurs för nybörjare
12 feb. SIU har Informationsbord i Ultuna, Sveriges Lantbruksuniversitet
12 feb SIU deltar i en paneldebatt i Stockholm om ungdomar och kriminalitet
12 feb. SIU deltar i en Workshop som ordnas av Uppsala universitet, tema:
Transformera Uppsala
12 feb SIU ordnar ett planeringsmöte i Gottsunda för att fira den Kvinnor
Internationella dagen 4 mars
12 feb. SIU deltar med ett planeringsmöte om afrikanska vecka under maj i
Gottsunda
12 feb. äldre möte i Gottsunda
13 feb. SIU deltar i en konferens som anordnar av Länsstyrelse i Uppsala
13 feb. möte med Stadsmission från Stockholm som driver " Baba" projekt om
ensamkommande
13 feb. Torsdagsmöte för Uppsala vision 2030
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LOKALA NYHETER
Infektionsmottagningen räknar med coronavirus i Uppsala
Coronaviruset lär komma till Uppsala, menar infektionsmottagningen vid Akademiska
sjukhuset. Däremot tror man inte på någon större spridning med många sjuka och dödsfall
som följd.
Flertalet personer har testats för coronaviruset vid Akademiska sjukhuset. Än så länge har det
dock inte visat sig att någon i länet burit på viruset.
Källa: SVT nyheter
…………………………………………………………………………………………….……..

Uppsala har lägst arbetslöshet i landet
Det visar färska siffror från Arbetsförmedlingen. Enligt myndigheten var i slutet av januari
379 629 personer inskrivna som arbetslösa i Sverige. Jämfört med samma månad förra året är
det en ökning med 0,4 procentenheter, från 7,0 till 7,4 procent. Orsaken ska vara en minskad
jobbtillväxt.
I Uppsala län har antalet inskrivna personer också ökat, från 5,6 till 5,9 procent. Det är dock
den lägsta andelen jämfört med alla län i Sverige.
– Vi kan se att län med större branschbredd och en utvecklad tjänstesektor har lägre
arbetslöshet än län med mer ensidig branschstruktur och traditionell industriprägel, säger
Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande.
Källa: UNT
…………………………………………………………………………………………….……..

Upphandling av lokal- och skolbusstrafiken avgjord
Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafiken i länet är nu avgjord. Avtalet
sträcker sig till tidtabellsskiftet i juni 2029 och går att förlänga i ytterligare fyra år. I fredags
skedde tilldelningsbeslutet till Mohlins Bussar. Avtalsspärren löper till och med måndag 17
februari.
Källa: Region Uppsala
…………………………………………………………………………………………….……..
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Nya rutiner: Nyfödda får vård direkt hos mamman
Nyfödda barn med andningssvårigheter behöver inte längre skiljas från mamman för att få
vård. Akademiska sjukhuset har utrustat rummen med kapacitet att ge andningsstöd direkt i
förlossningssalen.
Hud mot hud-konceptet är sedan en tid väl etablerat inom vården av för tidigt födda barn. Nu
tar Akademiska sjukhuset ytterligare ett steg som förhindrar att nyfödda barn med svårigheter
att andas måste tas från mamman för att att vårdas i ett annat rum.
Möjligheten att ge barnen stöd med andningen har helt enkelt flyttat in på förlossningen. På så
sätt kan barnet ligga kvar hos sin mamma medan sjukvårdspersonal ger sätter in hjälp.
Källa: SVT nyheter
…………………………………………………………………………………………….……..

RIKSNYHETER
Coronalarm stängde vårdcentral
Vårdcentralen i Järna utanför Södertälje stängdes under förmiddagen efter ett misstänkt fall av
coronavirus. Ett par timmar senare kunde dock vårdcentralen öppna igen.
Det var ett misstänkt coronafall som kunde avskrivas, säger Hanna Fellenius på region
Stockholms presstjänst.
Enligt Per Follin, smittskyddsläkare vid region Stockholm rörde det sig om en person som
mellanlandat i Peking för en knapp månad sedan.
Hade personen hört av sig till 1177 direkt hade vi kunnat avskriva det hela där och då.
Follin säger att den som har skäl att tro att den blivit smittad av viruset ska vända sig till just
vårdguiden 1177
Källa: UNT
…………………………………………………………………………………………….
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Postnord stoppar Kinaförsändelser
Postnord pausar försändelser av brev och paket till Kina på grund av begränsad fraktkapacitet
i spåren av coronaviruset, skriver tidningen Ehandel.
Det är från och med nu inte möjligt att lämna in försändelser till Kina i Postnords nät. Precis
som många andra av världens postar har vi varit tvungna att ta det beslutet då fraktkapaciteten
till Kina just nu är mycket begränsad, och det gäller för Postnord i alla länder, säger Maria
Ibsén, pressansvarig, till Ehandel.
De som redan fått i väg brev och paket till Kina får också räkna med kraftiga förseningar.
Enligt Maria Ibsén har China Post slutat med utlämning genom fysiska möten på grund av
viruset.
Från Kina blir det också stora förseningar, säger Ibsén till Ehandel.
Källa: UNT

