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أعالم تحديث بيانات ليوم  3.4.2020الساعة . 15.00
القيود الناجمة و التي تسبب بها فيروس كورونا والتغيرات في ساعات العمل والخدمات
 .1يحظر زيارة الوحدات الخدمية السكنية ومستشفى  ، Sauvosaariبأستثناء 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 وفي حاالت خاصة  ،يجب عليك االتصال بالممرضة المسؤولة بالوحدة.
 .2إغالق جميع أماكن االجتماعات العامة واألنشطة التالية حتى  / 31تموز2020/
▪ 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.
يتم تقييم حالة األحداث الصيفية واتباع تعليمات الحكومة.
أنشطة و وظائف االماكن التالية مغلقة حاليا لغاية .13.5.2020
▪ الرعاية النهارية للمسنين وأعمال التأهيل ومراكز العمل .
▪ مركز مشغل مصنع الخبز.
▪ المستشفى النهاري والرعاية النهارية .
▪ تدريب الرعاية المنزلية .
▪ خدمة الساونا التي تقتصرعلى مجموعة واحد ة .
▪ 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
▪ توصي بلدية مدينة كيمي أن تعمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاع الثالث وكذلك المجتمعات الدينية
بأتخاذ التدابير التقييدية المناسبة على الفور.
.
 .3وحدات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعليم ما قبل المدرسة المنظمة فيما يتعلق بها تبقى قيد التشغيل ويالحظ اتخاذ تدابير
حماية خاصة .اآلباء واألوصياء القادرين على ترتيب رعاية األطفال في المنزل يقومون بذلك .ال يتم تحصيل رسوم التعليم
في مرحلة الطفولة المبكرة للفترة من  18مارس إلى  13أبريل ، 2020إذا قامت األسر برعاية أطفالها في المنزل
يتعلق القرار بالرعاية النهارية والرعاية النهارية األسرية  ،باإلضافة إلى تعليم الطفولة المبكرة و كذلك إلى مدارس االطفال.
 .4أنشطة المدارس الثانوية و المدارس االدتدائية
▪ 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..
بالنسبة للصفوف  3-1من المدارس االبتدائية  ،يتم تنظيم التدريس في المدارس وفقًا إلجراءات الحماية الخاصة.
باإلضافة إلى ذلك  ،يتم توفيرذلك للذين حصلوا على قرار دعم خاص (قرار رسمي من البلدية إذا كان من الصعب
تعلمه)  ،ومع ذلك  ،فإن اآلباء وأولياء األمور القادرين على ترتيب رعاية األطفال في المنزل يفعلون ذلك.
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 .5تقتصر التجمعات العامة على عشرة أشخاص ويوصى بشدة بتجنب الوجود غير الضروري في األماكن العامة( .قرار AVI
البالند في .)2020/463 17.3.2020
 .6يُطلب من المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن  70سنة االبتعاد عن األشخاص اآلخرين حيثما أمكن ذلك
(شروط الحجر الصحي) .ستقوم بلدية المدينة بترتيب المساعدة لهؤالء األشخاص  ،على سبيل المثال  ،عند التسوق .للمساعدة
اتصل على الرقم . 259552-016
 .7تعمل المدينة على زيادة القدرة المتاحة للرعاية االجتماعية والصحية (أفضل معدل ممكن لالستخدام) عن طريق الحد من
االنشطة الغيرالعاجلة و الغير ضرورية .وفي الوقت نفسه  ،هناك مرونة في المواعيد النهائية وااللتزامات القانونية( .المواعيد
وااللتزامات القانونية).
•

•

ت ُقيد بلدية المدينة تقديم المساعدة الشخصية للهوايات خارج المنزل والمشاركات االجتماعية والتفاعل االجتماعي
ألولئك الذين يعيشون في الوحدات السكنية والمعرضين للخطر(( .تقلل المدينة من خدمات المساعدة الشخصية لمن
يعيشون في وحدات سكنية والمعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى مساعدة خارج المنزل والمشاركة االجتماعية
والتفاعل االجتماعي((
المساع دة الالزمة في األنشطة اليومية والعمل والدراسة مستمرة .سيتم ترتيب المساعدة الالزمة للمعامالت من خالل
استشارات وتوجيهات الخدمة  ،هاتف .016 259-552

 .8تقليل و تقليص في خدمات النقل العام
• خدمات النقل العام  ،النقل المسائي ال يعمل و يتم ربط الخطوط مع بعضها .
• تم تقليل و تقليص حركة المرور في مدينة كيمي ابتداء من  18مارس.)Heiskasen Liikenne Oy( .
• التغييرات في االخط رقم 2
 .18.3 oمن الساعة  11:10المغادرة من محطة الحافالت و  11:33من  Rytikariال يعمل.
 oابتداء من  4.4النقل العام في عطلة نهاية األسبوع (السبت-االخد) ال يعمل .
 oأبتداء من  .6.4من اإلثنين إلى الجمعة  ،تنتهي حركة النقل العام الساعة  6مسا ًء (بدون رحالت مسائية) .
 oال تعمل كل من الخطوط 6،, 2C 2B
 oتسير حافلة الخط  2بي سي المغادرة من محطة الحافالت  7:30إلى  Hepolaو  12:25من مدرسة
 Hepolaإلى محطة الحافالت.
 oللمزيد من المعلومات http://www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi/…/muutoksia-joukkol…/
 Kemin Energia ja Vesi Oy . .9تركزعلى تأمين إمدادات الكهرباء والحرارة والمياه في منطاق المدينة.

سيتم تحديث التعليمات حسب الحالة وقرارات الحكومة التي تتطلب ذلك.
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