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 12.30 الساعة 14.10.2020 ليوم أعالم       

 . الخدمات وإنتاج العمل ساعات في التغييرات يسبب كورونا ڤيروس وباء
 هادئ حاليًا.  Meri-Lapiالبي  مناطق ميريفي  وباء ڤيروس كورونا عام: وضع بشكل 

التي ال يمكن فيها ضمان   و الحاالت في جميع المواقف）الماسك / الكمامة（يوصى بشدة باستخدام قناع الوجه  .1

 .مع االخرين  الكافية واالمان السالمة مسافات

 حدود ،ذوي الدخل الماهالي مدينة كيمي من على ） الماسك / الكمامة（قناع الوجه . سيتم توزيع  .2

 مساًء. 3ظهًرا حتى الساعة   12معلومات الخدمات االجتماعية من الساعة  مكتبيومي الثالثاء والخميس في 

ادوات  من الممكن مقابلة سكان الوحدات السكن الخدمية بشرط اتباع تعليمات مسافة السالمة واالمان و استخدام  .3
 ظفين. يمكن ان يكون هناك زائران كحد اقصى. اللقاءات المتداخلة يجب االتفاق عليها مسبقا مع المو الحماية.

 في كيمي كماري يتم تحديد عدد الزبائن بما يكفي لضمان مسافات السالمة و االمان في المكان بين الحضور.  .4

في الوقت  الثالث وكذلك المجتمعات الدينية للقطاع وأ   ةالخاص اجتماعات او تجمعات للقطاعاتعقد  بعدميوصى بشدة  .5
 . شخًصا  50ألكثر من  الحالي

 :االن  لحدمحدودة بشكل  التالية نشطةيتم تنفيذ اال .6

 . ، ويتم تنفيذ األنشطة في المنزل نهارية مغلقةواألنشطة الالنهاري المستشفى  •

 .خدمات الساونا محددة •

 . Apila من المقدمة الخاصة االحتياجات  ذو  رعاية و التعطيل مجموعة •

 أنشطة دعم االسرة. •

 مركز االنشطة  -معمل الخبز  •
  الوثيق الجسدي االتصال هوالء األشخاص يتجنب أن  المستحسن من يزال ال عاًما 70 عن أعمارهم تزيد الذين  .7

 . الخاصلتقديرهم  وفقًا ذلك  أمكن و عزل انفسهم كلما   
 : االستخدام عند التالية األمور مراعاة يجب الترفيهي لالستخدام الداخلية الرياضية في المالعب .8

 ويجب, الهوايات معدات باستخدام مباشرة الرياضية األلعاب صالة دخول على المشاركين تشجيع يتم •
 . بهم الخاصة الحمامات استخدام على ينصح الهواة ، ذلك بمثل و. تبديل المالبس غرف في البقاء تجنب

 .نفس الوقتشخًصا في  15حتى  يتواجد كحد اعلىيمكن أن  مالبسغرفة ال في •

 .المكان مساحة مع يتناسب بما للمستخدمين  عدد أعلى تحديد يتم التمرين مساحاتفي  •

 الرياضية.  االتحادات عن الصادرة الحماية تعليمات تتبع أن يجب التدريبات في •

 اإللكتروني والموقع الرياضي المكتب من مفصلة تعليمات على  الحصول المكان لمستخدمي يمكن •
 .الرياضي

  مقاعد عدد تم التخطيط للتحول إلى التعلم عن بعد أو التعلم بالتناوب كإجراء احترازي.يقتصر الثقافية الماكنا في .9
 .الضرورية الغير  لالمور فيها البقاء ولتجنب كافية  أمان مسافة ضمان الزبائن على 

االماكن العامة في  تقام في والتي شخًصا  50لألحداث الرياضية والثقافية ألكثر من  عند التنظيم تطلب مدينة كيمي  .10
 .  المدينة من المتفرجين والمنظمين ارتداء أقنعة الوجه

 .） الكمامات） التنفسي الجهاز حماية اقنعةخدمات النقل العام توصي الركاب بارتداء  .11

  تتبع التدريس في و .  المدارس  في اآلن حتى طبيعي بشكل الثانوية والمدارس االبتدائية  المدارس في التدريس يتم .12
 . المناوبة كأجراء احترازي بنظام  والدراسة عن بعد  الدراسة المخطط فمن الحماية،   اجراءات


