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اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ۲۰۲۰/۱۱/۱۸
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۹ﺗﺎ ۲۰۲۰/۱۲/۲
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ
وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﱰی ﻻﭘﻠﻨﺪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﴎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و اﺧﯿﺮا اﻓﺮاد ﮐﻤﱰی
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺗﻮرﻧﯿﻮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮرﻧﯿﻮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻬﱰ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ردﯾﺎﻧﯽ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس در ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۶۴ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﯿﻮع ﺑﯿامری در ﺗﻮرﻧﯿﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۰۴ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰۰۰رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ ا ز ۶۰۰ﻧﻔﺮ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﻓﻨﻼﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۵۰ﻣﻮرد در ﻫﺮ  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﻛﻤﯽ اوﺿﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﯾﺮوس در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﮔﺮدش اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﻪ وﺿﻮح اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ را ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی داده ﺷﺪه ،از ﺧﻮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻮﺻﯿەﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﻄﻘەای در ﻣﻮرد ﺑﯿامرﯾﻬﺎ ﻫﻤەﮔﯿﺮ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۸داده ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻼ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اوﺿﺎع رﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪی آرام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑە ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .اﻗﺪاﻣﺎت
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﺟﺘامﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺼﻤﯿامت ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋە ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ ،ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻧﻮاﻣﱪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ متﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ در  ۱۰ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺰا ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۹ﺗﺎ  ۲۰۲۰/۱۲/۲ﻻزماﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﮐﮑﺎ وﯾﻠﻦ
ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺮدار
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ:
وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮی-ﻻﭘﻠﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﻮرد ﺑﯿامرﯾﻬﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ،اﺟﺮای
اﻗﺪاﻣﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و راهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯿﻮع
اﯾﻦ ﺑﯿامری واﮔﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۲۰/۱۱/۱۹ﺗﺎ ۲۰۲۰/۱۲/۲
 .۱در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻤﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﴫاﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮑﻬﺎی ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﳌﻨﺪان و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در
ﻓﻀﺎی آزاد وﺟﻮد دارد .ﻣﻼﻗﺎات ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺣﺪاﮐرث دو ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۳متﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﴎﺑﺴﺘﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ورزش و ﴎﮔﺮﻣﯿﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 .۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺷﻬﺮداری ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎم اﺟﺘامﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ده ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدداری منﺎﯾﯿﺪ.
 .۵ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎم اﺟﺘامﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدداری منﺎﯾﯿﺪ ،و
اﮔﺮ در اﺟﺘامﻋﺎت ﮐﻤﱰ از  ۱۰ﻧﻔﺮ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘام ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘامﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ.
 .۶ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﺗﺪارک دﯾﺪن ﺟﺸﻨﻬﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﴎﺑﺴﺘﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻬامﻧﯿﻬﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را ﺑﺮﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 .۷در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
-

ﺧﺪﻣﺎت دﻓﱰ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮ روی ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ رزرو ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮداری را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺸﱰﯾﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻼﻗﺘﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﳌﻨﺪان آﭘﯿﻼ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋامل ﻣﯿﺸﻮد.
ﺣامﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻟﯿﭙﻪ ﺗﻬﺪاس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۸ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۷۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺣﻀﻮری را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻀﻮری و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .٩ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﴎﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮای دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﴍﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻮل
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻤﱰ از  ۱۸ﺳﺎل ،ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﴍاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ:
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از ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ وارد ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﮐﯿﺪأ از ﺣﻀﻮر در اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮدداری منﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از رﻓنت ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از  ۱۵ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در رﺧﺖ ﮐﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺼﯽ از ورزﺷﮑﺎران ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم متﺮﯾﻨﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی دﻗﯿﻘﱰ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺣﺎﴐ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ورزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

.١۰ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و منﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺘﺎن را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۱۱ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،متﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﱰﯾﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۱۲ﺑﻪ متﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ.
 .۱۳در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﻼﺳﻬﺎ داﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮات اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﻣﻮزش از راه دور ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎی آﺗﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ.
 .۱۴روزﻫﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۳ﻇﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎل(
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

در روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ ،منﻮﻧﻪ ﺑﺮداری وﯾﺮوس در اﯾﻦ آدرس (Sairaalakatu 1) :در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮری واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .منﻮﻧەﮔﯿﺮی از دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۲:۳۰ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﻮرﻧﯿﻮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﻪ راﯾﺎﻻ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت در روزﻫﺎی ﻋﺎدی در ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ و در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﯿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR0sB1JW_sh7jwtUTeCIEMHZBng_ikNWSs8mraJXBj4d-z442FCYp3jlw9o
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