است افتاده تاخیر به کویید/۱۹کرونا ویروس شیوع دلیل به ها شهرداری پرسی همه
بیماری کرونا یا شیوع نتیجه در مدرسه سازمانی آینده و مدرسه خصوص در ها شهرداری پرسی همه
جلسه ) Medåkerمدرسه) ت .این تصمیم در اس کرده پیدا انتقال جلوتر تاریخ بههمان کویید ۱۹
تاریخ  ۱۹ماه مارس به تصویب رسید.
 ،روفورس آندرس .است پرسی همه برای جلو به حرکت مسئوالنه و درست کار تنها شرایط این در
خطر معرض در را کسی و کنیم محافظت خود ساکنان از باید ما :گوید می شهرداری شورای رئیس
..ندهیم قرار بیماری
مورد در شهرداری مشورتی پرسی همه که گرفت تصمیم شهر شورای که بود ژانویه  30تاریخ در
فعلی وضعیت به توجه با و سازمان آینده مدرسه باید در تاریخ  ۲۹ماه مارس انجام شود .مدرسه
 .است انداخته این اقدامتعویق به تصمیم شهرداری شورای اکنون  ،کرونا ویروس
یک سوال دموکراتیک
را خود اجتماعی های تماس تا کند می ترغیب را سال  70باالی افراد همه عمومی بهداشت سازمان
 .در شهرداری اربوگا حدودا  ۲۰درصد از جمعیت باالی  ۷۰سال سن دارند.کنند محدود

 .باشند برخوردار دادن رأی و رفتن برای یکسان فرصت یک باید همه .است دموکراتیک مسئله یک این
می باشد.ن پذیر امکان پرسیهمه حاضر حال در  ،گوید می روفورس آندرس  ،بنابراین
حاضر حال در است معتقد وی  ،است کرده مشورت منطقه عفونت از پیشگیری پزشک با شهرداری
ونا مناسب نمی باشد.کر ویروسشیوع به توجه با رفراندوم انجام

را مقرر خواهد کردجدیدی تاریخ انتخابات هیئت
شیوعپیرامون اوضاع بر نظارت برای انتخابات كمیته كه شد گرفته تصمیم شهرداری شورای جلسه در
را وقایع باید انتخابات کمیتهات الزم را انجام و آنها را در دستور کار قرار دهد .دستور كورنا ویروس
شهر شورای به  ،در زمانی مناسب شهرداری پرسی همه برای جدید یتاریخ پیشنهاد با و کرده نظارت
ارجاع دهد.

زودهنگام رأی خصوصدر

خواهد در تعلیق حالت به مارس  20جمعه از  ،است شده آغاز مارس  16از که  ،زودهنگام گیری رأی
کمیته ویژه تصمیم طبقعمل این و شود لغو انتخابات سازمان گفته طبق باید شده ارائه اولیه آراء و آمد
.شود می انجام انتخابات

