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أعالم تحديث بيانات  17.3.2020الساعة 14.00
تقوم بلدية مدينة كيمي في هذا الوقت بأخذ بتدابير الحماية واالحتواء المعمول بها حاليا للحد من انتشار وباء الفيروس كورونا في
مدينة كيمي ومنها :
 .1يمنع اجراء الزيارات لوحدات السكن الخدمية والى مستشفى المدينة  Sauvosaariوباستثناء ذلك يمكن للبعض الذهاب
للمستشفى بعد الحصول على أذن الزيارة بعد تقييم كل حالة على حدة لزيارة المرضى ذوي الحاالت الحرجة واقربائهم
االطفال الذين ال يملكون أعراض غيرصحية  ،واألقارب المقربين في الرعاية اوالزوج أو شخص الدعم في وحدة الوالدة
واألمومة و في حاالت خاصة  ،يجب عليك االتصال بالممرضة المسؤولة بالوحدة.
 .2إغالق جميع أماكن االجتماعات العامة واألنشطة التالية في الوقت الحالي .
• المركز الثقافي بكافة نشاطاته
• المسبح
• كيمي كماري
• مركز االطفال الثقافي
• منازل الشباب
• صاالت المدارس الرياضية
• األحداث العامة في المدينة بما في ذلك العروض المسرحية والحفالت الموسيقية وغيرها من األحداث.
• الرعاية النهارية للمسنين وأعمال التأهيل ومراكز العمل
• مركز مشغل مصنع الخبز
• المستشفى النهاري والرعاية النهارية
• تدريب الرعاية المنزلية
• خدمة الساونا التي تقتصرعلى مجموعة واحدة
• انهاء عطل المجموعات
• أنشطة دعم األسرة مقيدة
• سيتم تخفيض الخدمة غير العاجلة في مركز اإلرشاد األسري
• ساعات العمل للمكاتب مقيدة على سبيل المثال .الخدمات االجتماعية
• من المستحسن أن تعمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاع الثالث وكذلك المجتمعات الدينية نفس الشيء.
تخضع جميع الوحدات الوظيفية لتعليم ورعاية الطفولة المبكرة كرياض االطفال ومدارس االطفال الى مراعاة االحتياطات
.3
الخاصة .أما اآلباء واألوصياء القادرين على ترتيب رعاية األطفال في المنزل يقومون بذلك في منازلهم  .يتم تحديد مدفوعات
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للفترة التي يحتفظ فيها اآلباء بأطفالهم في المنزل وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اتحاد
السلطات المحلية .
 .4أنشطة المدرسة الثانوية والمدرسة
•
•
•
•

االبتدائية:

ثانوية  /اعدادية كيمي في الوقت الحالي  ،يجري التدريس عن بعد في المنازل
في الوقت الحاضر  ،يجري تنفيذ التعليم االبتدائي التعليم عن بعد في المنازل  ،باستثناء..
المدارس االبتدائية من الصف  ، 3- 1التعليم في المدرسة لألطفال الذين يعمل آباؤهم في أدوار مهمة في المجتمع
التدريس في المدرسة لألطفال الخاصين الذين يعمل آباؤهم في عمل مهم  ،مثل مقدم الرعاية  ،إذا لم يتمكنوا من
الحضور في المنزل.
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ستُجرى امتحانات طالب االمتحانات الثانوية العامة وفقًا لجدول زمني سريع بحلول  23مارس  2020وستأخذ في
االعتبار تعليمات الصحة (العدوى والنظافة).

 .تقتصر التجمعات العامة على عشرة أشخاص ويوصى بتجنب التواجد غير الضروري في األماكن العامة (قرار البالند
)17.3.2020 463/2020
يُطلب من المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن  70عا ًما االبتعاد عن األشخاص اآلخرين حيثما أمكن ذلك (شروط الحجر
الصحي) .ستقو م بلدية المدينة بترتيب المساعدة لهؤالء األشخاص  ،على سبيل المثال  ،عند التسوق .للمساعدة اتصل على
الرقم  259552-016بدءا من .18.3.2020
ً
تتعامل الرعاية االجتماعية والصحية لـ  Kemiأوال مع القضايا المهمة و المستعجلة .على سبيل المثال  ،موعد الطبيب يكون
فورا للحاالت الحرجة اوال ثم التي اخف .
يمكن أن يطلب من األشخاص الذين يعملون في الوظائف المهمة في المجتمع للعمل أكثر من وقت العمل وقوانين اإلجازة
السنوية .على سبيل المثال  ،قد يتم استدعاء أخصائي الرعاية االجتماعية والصحية للعمل إذا لزم األمر.
شركة انرگيا و ماء كيمي تعتني و ترعى  Kemi Energia ja Vesi Oyحصول المدينة  Kemiعلى الكهرباء والحرارة والمياه
يسري ما ذكر  ،وتسري الفقرات من  6إلى  8في .18.3.2020
سيتم تحديث التعليمات حسب الحالة وقرارات الحكومة التي تتطلب ذلك.

AVI

مجموعة ادارة الظروف االستثنائية.
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