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 . 14.00  الساعة 2020. 5.8 ليوم بيانات تحديث أعالم        
 
 والخدمات  العمل ساعات في والتغيرات كورونا فيروس بها تسبب التي و الناجمة القيود  
 

لزيارة المرضى ذوي  ، بأستثناء بعد تقييم كل حالة على حدة  Sauvosaari يحظر زيارة الوحدات الخدمية السكنية ومستشفى .1
 اوالزوج   الحرجة  قارب المقربين في الرعايةااليملكون أعراض غيرصحية ، وال طفال الذين الالحرجة واقربائهم ا التالحا

 . تصال بالممرضة المسؤولة بالوحدةالت خاصة ، يجب عليك االمومة وفي حاالدة واالأو شخص الدعم في وحدة الو
 لقسم الوبائية .  .Länsi-Pohjan ىمستشفالطبية لمنطقة ال وحسب كجناح للوباء Sauvosaariمن مستشفى يعمل الجناح الثاني           
           
. مايةالسالمة والح فتراتفي الهواء الطلق باستخدام  الوحدات الخدمية السكنيةمن الممكن مقابلة سكان             

عليها مع الموظفين مقدما. يمكن أن يكون هناك زائران كحد أقصى. تفاق ب االمتداخلة يجالاالجتماعات               
 

   take away ان تأخذ الى خارج المكتبةمن نوع  مايو. 18من المكتبات في موعد ال يتجاوز استعارة الكتب من المقرر فتح  .2
 .عن هذه المسألة بمجرد تلقي تعليمات أكثر تفصيالا  عالمسيتم اإل أشخاص(. 10) الخاضع لقيود التجميع     
 
 6.1، وفقاا لحدود االجتماع السارية )حتى  14.5.2020سيتم فتح األنشطة وأماكن االجتماعات التالية من   .3

ا(:  50أشخاص ، ثم بحد أقصى   10بحد أقصى         شخصا
 الهواياتالستخدام في ممارسة ل المالعب الرياضية الخارجية-               

 
 ؛  1.6.2020تفتح األنشطة وأماكن االجتماعات التالية من            

ا( ال 50مكتبة ، ضمن حدود التجمع المعمول بها )حتى الثقافي /  المركز ال  -  . الكتب سترجاع شخصا
الشباب كنشاطات في الهواء الطلق خالل فصل الصيف ، حسب   نازليتم تنفيذ أنشطة المركز الثقافي لألطفال وم -

 االقتضاء ؛
 

 وفقاا لقيود التجميع وتوصيات الحجر الصحي السارية:  1.6.2020سيتم فتح األنشطة وأماكن االجتماعات التالية من           
 أنشطة كيمي كماري -
 العمل التأهيلي ومراكز العملأنشطة  -

 
 )حاليا في ظروف الحجر الصحي في الوحدات السكنية(2020يوليو  1مركز تشغيل مصنع الخبز بعد العطالت في سيتم افتتاح        

 
 : 2020  .7. 31سيتم إغالق األنشطة وأماكن االجتماعات التالية حتى          

 داخلي )عمليات اإلصالح جارية(المسبح ال -
 االستخدام الترفيهي لصاالت الرياضة المدرسية  -

 
 : لحد االن   ة التالية محدودةاألنشط

 المستشفى النهاري واألنشطة النهارية -
 تقتصرعلى مجموعة واحدةالتي الساونا  اتخدم -
 طل في أبيال . أيقاف خدمة الرعاية المؤقتة و مجموعة النشاط الع   -
 مقيدةأنشطة دعم األسرة  -
 االجتماعيةساعات العمل للمكاتب مقيدة على سبيل المثال. الخدمات  -

 
 .  مدينة كيمي بشدة أن يمتثل القطاع الخاص والقطاع الثالث وكذلك الطوائف الدينية لقيود التجمع القائمة بلدية  توصي          
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.  2020 أيار 14المرتبط بها بالكامل في  ةسيتم إعادة تشغيل وحدات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرس  .4
باإلضافة إلى ذلك ، حجز التعليم في    ةيتعلق القرار بالرعاية النهارية والرعاية النهارية األسرية وكذلك التعليم قبل المدرس

 مرحلة الطفولة المبكرة.
 أنشطة المدرسة الثانوية والمدارس االبتدائية .5

 التدريس في ثانوية كيمي كتدريس عن بعد.في الوقت الحالي ، يتم  -
 . 14.5.2020في المدارس من  عن قربالمدارس االبتدائية كتدريس في تدريس السيتم تنفيذ  -

 
ويوصى بشدة بتجنب الوجود غير الضروري في األماكن   31.5.2020أشخاص حتى   10تقتصر التجمعات العامة على  .6

 . (AVI of Lapland 701/2020العامة. )قرار  
 

ا   70ال يزال األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   .7 تجنب االتصال الجسدي كلما أمكن ذلك. يشدد مجلس  ب يوصى اليهم عاما
 لتعليمات .االمتثال لفي على تقدير األشخاص المعرضين للخطر بتسليط الضوء الدولة 

 
ستخدام عن طريق الحد من  العدل ممكن لأفضل مبجتماعية والصحية تعمل المدينة على زيادة القدرة المتاحة للرعاية ااال .8

 لتزامات القانونية. النشطة الغيرالعاجلة و الغير ضرورية. وفي الوقت نفسه ، هناك مرونة في المواعيد النهائية وااال
 

تقيد المدينة تقديم المساعدة الشخصية للهوايات خارج المنزل والمشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي لمن   -
 يعيشون في الوحدات السكنية والمعرضين للخطر. 

المساعدة الالزمة في األنشطة اليومية والعمل والدراسة مستمرة. سيتم ترتيب المساعدة الالزمة للمعامالت من خالل  -
 . 016 259-552استشارات وتوجيهات الخدمة ، هاتف 

 
  باستثناء خدمات المساء وعطلة نهاية األسبوعتعمل خدمات النقل العام وفقاا للجدول الزمني ،   .9

األحد( وتنتهي حركة المرور من االثنين إلى الجمعة في  -ال يتم تشغيل حركة مرور عطلة نهاية األسبوع )السبت -
 مساءا )ال يتم تشغيل الرحالت المسائية( 6الساعة 

المعامالت ، يجب عليك االتصال بـالسلطة أو نقطة  من أجل ترتيب  كأجراء وقائي .بناية البلدية مغلقة في الوقت الحالي    .10
 .  0406803120مبنى البلدية على الهاتف خدمة العمالء في 

11.   Oy Vesi ja Energia Kemin تركزعلى تأمين إمدادات الكهرباء والحرارة والمياه في منطاق المدينة. 
        

 .التعليمات حسب الحالة وقرارات الحكومة التي تتطلب ذلكسيتم تحديث                                   
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