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 10.30الساعة    14.1.2021إعالم ليوم 

 18.2.2021لغاية 18.1تغييرات في ساعات العمل وإنتاج الخدمات للفترة من الوباء ڤيروس كورونا يسبب 
 

 تورنيو.  في مدينةتركيز الوباء نقطة وال يزال   بوهيا بمرحلة تسارع.  - ما يزال الوضع الوبائي في النسي
 نسمة.  100.000حالة لكل   70البالند ، حيث بلغ معدل اإلصابة حوالي  يريم  مناطق تفاقمت حالة الوباء في وقد 

في األسبوعين   900/100000هاباراندا في اإلصابة   ت معدال ت للغاية ، حيث تجاوز شائكنوربوتن وهاباراندا مدينة إن الوضع الوبائي في 
 هاباراندا والسويد. ال ينبغي السفر إلى  الماضيين.

، ستستمر إجراءات الحماية والتقييد السارية على سكان المدينة. الهدف هو   مجموعة عمل المنطقة  لمكافحة األوبئة وفقًا إلرشادات و توصيات 
 حماية سكان المدينة و الحد من انتشاروتحجيم الوضع الڤيروسي.  

في جميع المواقف والحاالت التي ال يمكن فيها ضمان مسافات    الماسك / الكمامة-يوصى بشدة باستخدام قناع حماية الجهاز التنفسي   .1
 السالمة واالمان الكافية مع االخرين. 

لة  من الممكن مقابلة سكان الوحدات السكن الخدمية بشرط اتباع تعليمات مسافة السالمة واالمان واستخدام ادوات الحماية. اللقاءات المتداخ .2
الماسك /  -بقا مع الموظفين. يمكن ان يكون هناك زائران كحد اقصى. أثناء وقت الزيارة يجب استخدام أقنعة الوجه  يجب االتفاق عليها مس

 ك مسافات األمان ونظافة اليدين. رواالعتناء بت  الكمامة

التي تزيد أعمار مشتركيها عن   في االماكن الداخلية التي تنظم بلدية المدينة  فيها مجموعة أنشطة الهوايات، يتم ايقافها لجميع المجموعات  .3
 عاًما ويوصى بأن يقوم اآلخرون في المدينة بنفس الشيء.  18

أشخاص في المدينة   10التجمعات العامة في االماكن الداخلية ألكثر من  منعالفعاليات التي تنظمها بلدية المدينة يتم إلغائها وكذلك يتم  .4
(Lapin AVI/50/2021 ويجب على شركات ،) ل الشيء نفسه. عممجموعة بلدية المدينة أن ت 

شخًصا في الوقت    10يوصى بشدة بأن ال تعقد الجهات في القطاع الخاص والقطاع الثالث وكذلك المجتمعات الدينية تجمعات ألكثر من  .5
 ة. شخًصا باستخدام الماسك وتوصيات السالمة العام 10الحاضر، وأن تلتزم التجمعات التي يقل عدد أفرادها عن 

 . نناشد سكان المدينة باالمتناع في الوقت الحاضر عن تنظيم جميع أنواع الحفالت والمناسبات   .6
يوصى باالمتناع عن جميع أنواع السفر غير اإلجباري سواء كان  للعمل اوالترفيه ، ويجب تجنب جميع أنواع السفر ، خاصة الى    .7

 تسفر إلى السويد و هاباراندا. لنبغي اي ال لك السفر داخل فنلندا.المناطق التي يكون فيها وضع المرض غير جيدا ، بما في ذ

 سيتم تقييد األنشطة التالية أو إغالقها في الوقت الحاضر:  .8

إغالق بناية بلدية المدينة أمام الزبائن ، أما الذين هم بحاجة للقاءات يجب االتفاق على المواعيد الالزمة مسبقًا مع السلطات   •
 المختصة. 

 المستشفى النهاري واألنشطة اليومية ، وعند الحاجة يتم دعم العمالء في المنزل . إغالق  •

 خدمات الساونا محددة.  •

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

 أنشطة دعم االسرة تكون مختصرة  •

 مركز االنشطة يعمل بشكل محدد.  - معمل الخبز  •
وعزل انفسهم كلما أمكن   عاًما ال يزال من المستحسن أن يتجنب هوالء األشخاص االتصال الجسدي الوثيق 70الذين تزيد أعمارهم عن  .9

 ذلك وفقًا لتقديرهم الخاص. 

شركات  ويجب على    ،18مالعب المدينة الداخلية للهوايات من المقرر أن تعطي فترة مؤقتة  لالستراحة لالشخاص الذين هم اكبرمن سن  .10
 عاًما مراعاة ما يلي في هواياتهم ..  18على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ومجموعة بلدية المدينة أن تفعل الشيء نفسه.  

 ال ينصح باستخدام غرف تغيير المالبس في االماكن الرياضية.  •

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

 شخًصا في نفس الوقت.  15في غرفة المالبس يمكن أن يتواجد كحد اعلى حتى  •

 ينصح المرشدين و المدربين بارتداء قناع في مواقف التمرين واإلرشاد.  •



  
 

Page 2 of 2 

 arabia/عربي

         

                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

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

ال يُسمح للمرافقين واألوصياء بالتواجد في اماكن تغييرالمالبس أو التدريب. عندما ال يمكن تجنب ذلك ، يجب على المرافقين   •
 طوال فترة بقائهم في الغرفة.   الكمامة واألوصياء ارتداء قناع  الوجه / 

 ية مسؤولة عن تنفيذ إرشادات وتوصيات هيئة السالمة الصحية في نوبات التدريب الخاصة بهم. األند •

قيد على البطوالت الرياضية التنافسية على المستوى المحلي. يجب تنظيم التدريب في مجموعات تصل إلى عشرة  ت ال ينطبق ال •
الرياضيون أيًضا بتجنب االتصال بأشخاص   . يُنصح م( أشخاص وبطريقة تجعل مكونات  المجموعات كما هو نفسه10)

 خارج فريقهم. يجب تنظيم العملية بطريقة آمنة من كورونا وفقًا للوائح وزارة التعليم والثقافة و سلطات المناطق االدارية. 

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

. أما المكتبة لديها إجراءات حماية خاصة  و تعمل بشكل محدودة لغرض استعارة  مؤقتاغاء الحفالت الموسيقية والعروض المسرحية إل .12
 المواد فقط. 

 /الكمامة / الماسك .  الوجه  عاًما اقنعة 18خدمات النقل العام توصي بأن يرتدي جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن  .13

يوصى أن يستخدم األوصياء/ االباء الماسك في الداخل في حاالت جلب / ايصال واسترجاع األطفال داخل اماكن استقبالهم و اخذهم من   .14
 مدارس االطفال. 

والثانوي ، يتم إجراء كتدريس عن قرب في المدارس في الوقت الحالي. ويتم اتباع تدابير الحماية في التدريس. في    التعليم األساسي .15
 مدارس الكباروالمدرسة الثانوية ، يجب على الطالب والموظفين استخدام قناع الوجه / الماسك . 

توصيات السالمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والثقافة   يتبع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم عن قرب في المدارس
(OKM .تم التخطيط للتحول إلى التعلم عن بعد أو التدريس بالتناوب كإجراء احترازي .) 

ت  على اهالي مدينة كيمي من ذوي الدخل المحدود ،يومي الثالثاء والخميس في مكتب معلوما  الماسك / الكمامةسيتم توزيع قناع الوجه  .16
 مساًء.  3ظهًرا حتى الساعة  12الخدمات االجتماعية من الساعة 

 18.2.2021إلى  18.1من للفترة  نافذة  التعليمات 
 )ساحة التوري امام المستشفى(.    Sairaalakatu 1في أيام العمل ،في كيمي يتم أخذ عينات فحص فيروس كورونا في العنوان          

 مساًء ويكون عن طريق حجزالموعد   15,30صباًحا حتى   10.00أخذ العينات متاح و مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة            
في أيام السبت واألحد و العطل الرسمية، يتم أيًضا أخذ عينات فحص فيروس كورونا من سكان مدينة ِكمي في مركز تورنيو لالستشارات   

  14:00لغاية    9:00مساءا ويوم األحد من     15:00حتى    صباحا  9:00ع على الحدود. أخذ العينات مفتوح يوم السبت من  الصحية التي تق
 حجزالموعد.  ويكون عن طريق  

 :  األسبوع  في عطالت نهاية Tornioفي أيام األسبوع واختار Kemi، موقع أخذ العينات،اختار هذا الرابطيمكنك حجزموعد من          
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