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 13.00الساعة   26.11.2020 ليوم عالمإ
 13.12.2020لغاية  26.11الخدمات للفترة من   وإنتاج   العمل ساعات في وباء ڤيروس كورونا يسبب تغييرات 

 
 

لمكافحة   المنطقة عمل  مجموعةو توصيات ، ووفقًا إلرشادات  احاديزال  ما يالب-ميريمنطقة في  كوروناوضع فيروس  :بشكل عام
أن   فترضمن المالتي مدة اإلجراءات التقييدية أسبوعين ، .المدينةسكان ، ستستمر إجراءات الحماية والتقييد السارية على  األوبئة

 . مستوى االساسيى ال ال الوباء خاللها حالةنخفض ت

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

 . مع االخرين الكافية  واالمان السالمة مسافاتضمان 

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

  لجميع المجموعات التي تزيد أعمار الهوايات، يتم ايقافهاأنشطة ة مجموعبلدية المدينة  فيها  الداخلية التي تنظمفي االماكن  .3
 ون في المدينة بنفس الشيء.عاًما ويوصى بأن يقوم اآلخر  18عن مشتركيها 

شخًصا في   10ألكثر من في االماكن الداخلية تم حظر التجمعات العامة يكذلك و ئهاتم إلغايالمدينة بلدية الفعاليات التي تنظمها  .4
 أن تفعل الشيء نفسه. بلدية المدينة المدينة ، ويجب على شركات مجموعة

شخًصا   10الثالث وكذلك المجتمعات الدينية تجمعات ألكثر من القطاع الخاص والقطاع في تعقد الجهات  ن اليوصى بشدة بأ .5
 . ةالعام السالمة اتوتوصي باستخدام الماسكشخًصا ب 10وأن تلتزم التجمعات التي يقل عدد أفرادها عن  ضر، في الوقت الحا

، مثل  يةالداخل االماكن مناسبات فيعن تنظيم جميع أنواع الحفالت وال ضراالمتناع في الوقت الحا ب المدينة نناشد سكان .6
 الت الميالد الصغيرة.افتحا

يجب تجنب السفر بشكل خاص في المناطق التي يكون فيها  الترفيه. أو   للعمل ضروريغيرسفر كل تجنب ويوصى بالتخلي  .7
 ، مثل السويد. سيئوضع المرض 

 : اضرسيتم تقييد األنشطة التالية أو إغالقها في الوقت الح .8

يجب االتفاق على المواعيد الالزمة مسبقًا مع للقاءات  أما الذين هم بحاجة ،  مراجعينالمدينة أمام ال بناية بلديةإغالق  •
 . المختصة اتالسلط

 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 •

 .بشكل محددمركز االنشطة يعمل  -معمل الخبز  •
  الوثيق الجسدي االتصال هوالء األشخاص يتجنب أن  المستحسن من يزال ال عاًما 70 عن أعمارهم تزيد الذين  .9

 لتقديرهم الخاص.  وفقًا ذلك  أمكن و عزل انفسهم كلما   

ويجب  ، 18سن  الذين هم اكبرمن صلالشخاستراحة  تعطي فترة مؤقتة  لالمن المقرر أن مالعب المدينة الداخلية للهوايات  .10
   .أن تفعل الشيء نفسه بلدية المدينة على شركات مجموعة

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

 . الرياضية ماكنال ينصح باستخدام غرف تغيير المالبس في اال •
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  غرف  في  البقاء 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

 .نفس الوقتشخًصا في  15حتى  يتواجد كحد اعلىيمكن 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 •

عندما ال يمكن تجنب ذلك ، يجب على   أو التدريب. المالبستغيير اماكنال يُسمح للمرافقين واألوصياء بالتواجد في  •
 في الغرفة.  بقائهمطوال فترة  الكمامة /  وجهال المرافقين واألوصياء ارتداء قناع 

 ية في نوبات التدريب الخاصة بهم.األندية مسؤولة عن تنفيذ إرشادات وتوصيات هيئة السالمة الصح •

 لكل من الشباب والكبار. المتعلقة في هذه االنشطةيوصى بشدة بإلغاء جميع أنشطة المنافسة واألداء والرحالت  .11

 . إلغاء الحفالت الموسيقية والعروض المسرحيةيتم وها والمتحف التاريخي يتم إغالقمثل متحف الفن االماكن الثقافية  .12

 لغرض استعارة المواد فقط.  محدودةو تعمل بشكل  خاصة  حمايةالمكتبة لديها إجراءات أما  

  نفسي /الكمامة /الت الجهاز حماية اقنعة عاًما 18بأن يرتدي جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن  يوصتخدمات النقل العام  .13
 .الماسك 

اماكن واسترجاع األطفال داخل   ايصال جلبفي الداخل لحاالت  كماسال االباء  /من المستحسن أن يستخدم األوصياءيوصى و .14
 .خذهم من مدارس االطفالايصالهم و ا

يتم اتباع تدابير الحماية في  و. في الوقت الحالي ن قرب في المدارسريس عدكت، يتم إجراء التعليم األساسي والثانوي   .15
توصيات السالمة الصادرة عن وزارة التربية   قرب في المدارسلطفولة المبكرة والتعليم عن التدريس. يتبع التعليم في مرحلة ا

 بالتناوب كإجراء احترازي. ريسالتد(. تم التخطيط للتحول إلى التعلم عن بعد أو OKMوالتعليم والثقافة )

يومي الثالثاء والخميس في  حدود ، ذوي الدخل الماهالي مدينة كيمي من على ） الكمامةالماسك / （سيتم توزيع قناع الوجه  .16

 مساًء. 3ظهًرا حتى الساعة   12معلومات الخدمات االجتماعية من الساعة  مكتب
                                      Sairaalakatu 1 العنوان فيروس كورونا فيفحص يتم أخذ عينات  في كيمي،العمل في أيام 

مساًء  3.00صباًحا حتى  10مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة  متاح و أخذ العينات  (. التوري امام المستشفىساحة )

 الموعد حجز ويكون عن طريق 
          الصحية لالستشارات  تورنيو    مركزفي    سكان مدينة ِكميفيروس كورونا من    فحصفي أيام السبت واألحد ، يتم أيًضا أخذ عينات  

  ويكون عن   14:00  لغاية  9:00ويوم األحد من    15:00حتي    9:00أخذ العينات مفتوح يوم السبت من    التي تقع على الحدود. 
 . الموعدحجز طريق 

العينات أخذ  موقع   ، الرابط  هذا  من  حجزموعد  و  Kemi  راختا،يمكنك  األسبوع  أيام  نهاية    Tornioاختار  في  عطالت  في 

 :األسبوع:
https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR1nZJruTBDvqp0AqPqpFw9d9VGE1FYh

qALhO0ks://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/…-Gf5vdwRd6AKT5ufevuD 

 
Jukka Vilen 
Kansliajohtaja 
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