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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

Vecka 19
202005 05-13
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
5 maj SIU hade styrelsemöte via video
7 maj Samråd med Landshövding i Uppsala län Göran Enander
Mötet handlar om civilsamhällets insatser mot coronavirus och SIUs roll.
- Malmö föreningsråd, Röda korset och svenska kyrka har inspirerat av SIUs arbete. De har
kopierat sista affisch om fastemånad Ramadan på 17 språk och skrivit i en ruta " Inspiration
från SIU i Uppsala" och delta till olika verksamheter i Malmö.
- Myndighet för tro samfundet har delat ut SIUs Ramadan-affisch på 17 olika språk till alla tro
samfundet i Sverige.
- Kommunalråd Erik Pelling har skickat Ramadan- Affisch till alla förvaltningar i Uppsala
kommun
- SIU har ordnad en video på 9 olika språk om Ramadan.
Kom till SIU hemsidan och dela ut video och affischer till dina föraningar och vänner!
- SIU försätter skicka varje dag information till mer än 120 WhatsApp adresser. Nyheter
kommer dagligen från Uppsala kommun, region och Länsstyrelse.
Vi uppmuntrar dig att dela ut SIUs affischer, video och nyheter
Vi uppmuntrar dig att lyssna på råd från Folkhälsomyndigheter
…………………………………………………………………….………………….

Landshövdingen tackar länets invånare för en lugn valborgshelg
Årets valborgsfirande i Uppsala blev mycket lugnt. Landshövding Göran Enander vill tacka
alla som valt att följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer om att inte vistas i
stora folksamlingar, att hålla avstånd och att inte resa hit för att fira.
Runt 150 000 personer brukar fira sista april i Uppsala. Men årets valborg var sig inte likt till
följd av pågående pandemi. Högtiden förlöpte mycket lugnt, och i parker och stora delar av
Uppsala var det i princip folktomt.
– Uppsalaborna brukar fira stadens stora högtidsdag, men det brukar även vara många som
reser till Uppsala för att fira. Det är glädjande att invånarna i länet lyssnade på våra budskap
och inte bidrog till ökad smittspridning, säger landshövding Göran Enander.
– Till alla er vill jag rikta ett stort tack för att ni tog ett gemensamt ansvar för ett lugnt
valborgsfirande.
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UPPSALA NYHETER
Ny gemensam familjecentral ska öppna i Gottsunda centrum
Hösten 2021 kommer öppna förskolan, Svenska för invandrare (SFI) och Råd & Stöd flytta in
i gemensamma lokaler med Mödra- och Barnavårdscentralen i Gottsunda centrum. Målet med
den nya familjecentralen är att ytterligare stärka fokus på barnens och familjernas behov.
Etableringen av den tvärprofessionella familjecentralen utgör en del av Handlingsplan
Gottsunda/Valsätra 2018–2020:s pågående samordningsarbete i området, och ett led i att
stärka Uppsala kommuns familjecentrerade arbetssätt för förbättrade uppväxtvillkor.
Den nya familjecentralen kommer att förstärka Uppsala kommuns familjecentrerade arbetssätt
Källa: Uppsala kommun
…………………………………………………………………….………………….

Covid -19: Läget i Region Uppsala 4 maj
Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
97 personer med bekräftad covid -19 vårdas på sjukhus, varav 13 patienter på
intensivvårdsavdelning.
I Uppsala län har det fram till nu registrerats 1067 fall av laboratoriebekräftad covid -19smitta. Sammanlagt har 106 personer avlidit, varav 73 inom slutenvård/på sjukhus. Aktuell
statistik finns på Region Uppsalas webbplats.
Akademiska sjukhuset har en ansträngd vårdplatssituation.
Källa: Region Uppsala

RIKSNYHETER
Sverige deltar i vaccindiskussion
Sverige deltar i diskussionen på EU-nivå om att hantera frågan om ett kommande vaccin mot
coronaviruset, meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell på onsdagens presskonferens.
-Vi vet inte hur vaccinet kommer att se ut, vem som kommer producera det och när det
kommer att finnas tillgängligt, sade Tegnell.
Processen är redan i gång på EU-nivå för hur man ska hantera vaccinet när det finns
tillgängligt. Tidigare har det bland annat uppgetts att det kan ta från ett till flera år att ta fram
ett vaccin.
Källa: SVT text tv
…………………………………………………………………….………………….

Ett barn kan ha dött i Sverige av covid-19
Ett mindre barn kan ha dött till följd av coronaviruset, bekräftar Anders Tegnell på onsdagens
pressträff 6.maj.
Enligt svenska intensivvårdsregistret rör det sig om ett barn i 0–9-årsåldern.
– Vi vet sedan tidigare att det finns en liten minimal risk bland barn som är väldigt sjuka i
botten, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
Källa: Aftonbladet

