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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V18

Vecka 18
2020 februari 28-maj 05
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
Från Region Uppsala
Den totala dödssiffran i måndag den 27 april är uppe i 2 274 personer. Statistiken visar att
90% av de som avlidit var över 70 år och hälften över 86 år. Bara en procent var under 50 år.
De flesta som har dött i sjukdomen hade också en eller flera riskfaktorer:
• Högt blodtryck är vanligast och ses i 79,6 %av fallen.
• 48,5 % av de döda hade hjärt- och kärlsjukdomar
• 29 % hade diabetes
• 14,6 % hade någon typ av lungsjukdom.
• 14,4 % hade inte haft någon av ovanstående riskfaktorer.
……………………………………………………………………………………………..
Från Uppsala länsstyrelse
Lägesrapport för Corona smittan i Uppsala län den 28 april
Idag den 28 april vårdas 98 personer på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett för
Corona smitta. Av dem får 21 personer intensivvård. Hittills har 87 personer dött på sjukhus.
Vid Region Uppsalas presskonferens igår rapporterade företrädare för regionen att Uppsala
län befinner sig i en platåfas. Det betyder att antalet personer som blir sjuka och antalet
personer som behöver intensivvård är stabilt. Trots att vi befinner oss i en platåfas har vi
fortfarande en hög smittspridning, som begränsas av att vi följer myndigheternas riktlinje och
undviker att smitta varandra.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Michael Köhler berättade att läget är mycket ansträngt.
Sjukhusen måste ta hand om 100 patienter som inte fanns för två månader sedan och varje dag
dör människor i sjukdomen. Han bedömer också att vi kommer att befinna oss i den här fasen
länge. Han vädjade till alla – ”Hjälp oss upprätthålla denna platå, som bygger på att vi håller
den sociala distansen”.
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UPPSALA NYHETER
Trängselreglerna följs på de flesta matställen i Uppsala
Uppsala kommun har under helgen gjort 62 tillsynsbesök för att se till att trängselreglerna
följs. Kontrollerna visade på god ordning och att de som tidigare haft anmärkningar nu
vidtagit nödvändiga åtgärder. Kommunen fortsätter att prioritera tillsynen eftersom
förhållandena snabbt kan ändras.
Källa: Uppsala kommun
……………………………………………………………………………………………..

Tryggare anställningar ska minska smittorisken på äldreboenden
Uppsala kommun kommer att erbjuda timvikarier tidsbegränsad anställning mellan 50 procent
och heltid. Genom tryggare anställningsförhållanden är förhoppningen att minska
smittorisken på äldreboenden. Ett proaktivt arbete har inletts för att stärka upp med personal
och särskilda team om smittan ökar.
Källa: Uppsala kommun
……………………………………………………………………………………………..

RIKSNYHETER
Palmegruppen utreder dna-spår – kopplat till mordet
Begäran skickades till myndighet i våras
Lösningen på Palmemordet ska presenteras senast i juni, har chefsåklagare Krister Peterson
lovat.
Nu kan Aftonbladet avslöja att Palmegruppen samlat in dna-spår som skickades till
Rättsmedicinalverket så sent som i mars i år.
– Palmegruppen har inkommit med en begäran, säger Cajsa Älgenäs, enhetschef för
rättsgenetik.
Chefsåklagare Krister Peterson gick i i början av året ut med det sensationella beskedet:
Lösningen på Palmemordet ska presenteras före sista juni i år.
Aftonbladet kan nu avslöja att polisens Palmegrupp på Nationella operativa avdelningen, Noa,
arbetar med avancerad dna-teknik som en del av bevisföringen i det 34 år gamla mordet.
Källa: Aftonbladet
……………………………………………………………………………………………..

81 nya dödsfall - totalt 2 355 döda
Totalt 2 355 personer, som har konstaterats smittade av
coronaviruset, har dött i Sverige. Det är en ökning med 81 personer under det senaste dygnet.
695 nya smittofall har rapporterats in. 1 388 personer får eller har fått intensivvård. Det finns
i nuläget 1 085 tillgängliga IVA-platser i Sverige.
-Det ser ut som att antalet fall på äldreboenden minskar något, säger statsepidemiolog Anders
Tegnell under Folkhälsomyndighetens 28 april presskonferens.
Källa: SVT text

