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 9.30  الساعة 5.11.2020 ليوم أعالم       

بس كيمي  مدينة  بعض    كورونا  ڤيروس  وباءب  ببلدية                 وإنتاج   العمل  ساعات  في  التغييراتأجرت 
 20.11.2020لغاية  5.11ات للفترة من الخدم.        

 

  في مكافحة فيروس   أقوىمدينة كيمي االنتقال إلى تدابير حماية في بلدية  الظروف االستثنائيه إدارة   ت مجموعةقرر
أجراءات الحماية في مدينة كيمي  لمكافحة األوبئة. المنطقة عمل   مجموعةعلى النحو الموصى به من قبل و، كورونا 

 ضمان مسافات امان كافية.والڤيروس رانتشا وعدمأجراءا مختلفا للحد من االتصاالت   14تشتمل على 

   لمدة أسبوعين. نافذةالتقييد االحتواء وتدابير الحماية و 

الجراءت ايضا هنا في مدينة كيمي   ابالرغم من ان الوضع في مدينة كيمي هادئ حاليا، اال أنه من الضروري تقييد 
البي منطقة  فيها امورمشتركة و  -ميري، و ذلك الن منطقة لمكافحة األوبئةالمنطقة عمل   مجموعةوحسب توصيات 

أصابة بڤيروس حاالت  سجلتكما سلبي  بأتجاه يالب-ميريمنطقة تغيرالوضع الوبائي في منطقة اعمال مشتركة ايضأ و
 . ملحوظ في األيام األخيرةكورونا بشكل 

 20.11.2020لغاية  5.11للفترة من ت  التغييرات في ساعات العمل وإنتاج الخدمايسبب  كورونافيروس  وباء          

التي ال يمكن   والحاالت في جميع المواقف）الماسك / الكمامة（ حماية الجهاز التنفسييوصى بشدة باستخدام قناع  .1

 . مع االخرين الكافية واالمان السالمة مسافاتفيها ضمان 

مسافة السالمة واالمان واستخدام ادوات  من الممكن مقابلة سكان الوحدات السكن الخدمية بشرط اتباع تعليمات  .2
 الحماية. اللقاءات المتداخلة يجب االتفاق عليها مسبقا مع الموظفين. يمكن ان يكون هناك زائران كحد اقصى. 

لجميع المجموعات التي تزيد  يتم ايقافهاالهوايات، أنشطة ة مجموعفيها  بلدية المدينة  الداخلية التي تنظمفي االماكن  .3
 عاًما ويوصى بأن يقوم اآلخرون في المدينة بنفس الشيء. 18عن تركيها مش أعمار

  20ألكثر من في االماكن الداخلية تم حظر التجمعات العامة يكذلك و ئهاتم إلغايالمدينة بلدية الفعاليات التي تنظمها  .4
 أن تفعل الشيء نفسه.  بلدية المدينة شخًصا في المدينة ، ويجب على شركات مجموعة

  20الثالث وكذلك المجتمعات الدينية تجمعات ألكثر من القطاع القطاع الخاص وفي تعقد الجهات  ن اليوصى بشدة بأ .5
 اتوتوصي باستخدام الماسكشخًصا ب 20وأن تلتزم التجمعات التي يقل عدد أفرادها عن  ضر،شخًصا في الوقت الحا 

 . ةالعام السالمة

،   يةالداخل االماكن عن تنظيم جميع أنواع الحفالت والمناسبات في ضراالمتناع في الوقت الحا ب نةالمدي نناشد سكان .6
 الت الميالد الصغيرة. افتحامثل 

 : اضرسيتم تقييد األنشطة التالية أو إغالقها في الوقت الح .7

 تغلق انشطة كيمي كماري. •

يجب االتفاق على المواعيد الالزمة للقاءات   بحاجةأما الذين هم ،  زبائنالمدينة أمام ال بناية بلديةإغالق  •
 .المختصة اتمسبقًا مع السلط

 ل . يتم دعم العمالء في المنزعند الحاجة واألنشطة اليومية ، والنهاري إغالق المستشفى  •

 خدمات الساونا محددة. •

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

 أنشطة دعم االسرة تكون مختصرة •

 .مركز االنشطة يعمل بشكل محدد -معمل الخبز  •
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  الوثيق الجسدي االتصال هوالء األشخاص يتجنب أن المستحسن من يزال ال عاًما 70 عن  أعمارهم تزيد الذين .8

 لتقديرهم الخاص.  وفقًا ذلك  أمكن و عزل انفسهم كلما   

  ، 18سن  الذين هم اكبرمن صلالشخاستراحة  تعطي فترة مؤقتة  لالمن المقرر أن مالعب المدينة الداخلية للهوايات  .9
   .أن تفعل الشيء نفسه بلدية المدينة ويجب على شركات مجموعة

 .. عاًما مراعاة ما يلي في هواياتهم  18على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  

 . الرياضية ماكنتغيير المالبس في االال ينصح باستخدام غرف  •

  تجنب 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

 .نفس الوقتشخًصا في  15حتى  اعلىيتواجد كحد يمكن أن  مالبسغرفة ال في •

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

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

 لكل من الشباب والكبار. المتعلقة في هذه االنشطةيوصى بشدة بإلغاء جميع أنشطة المنافسة واألداء والرحالت  .10

.  إلغاء الحفالت الموسيقية والعروض المسرحيةيتم وها مثل متحف الفن والمتحف التاريخي يتم إغالقاالماكن الثقافية  .11
 لغرض استعارة المواد فقط. محدودةل و تعمل بشك خاصة   حمايةالمكتبة لديها إجراءات أما 

التنفسي   الجهاز حماية اقنعة عاًما 18بأن يرتدي جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن  يوصتخدمات النقل العام  .12
 . الماسك  الكمامة //

  تتبع التدريس وفي  .  المدارس  في اآلن حتى طبيعي بشكل الثانوية والمدارس االبتدائية  المدارس في التدريس يتم .13
 المناوبة كأجراء احترازي.  بنظام  والدراسة عن بعد  الدراسة المخطط فمن الحماية،   اجراءات

 حدود ، ذوي الدخل الماهالي مدينة كيمي من على ） الماسك / الكمامة（سيتم توزيع قناع الوجه   .14

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