
  
 

Page 1 of 2 

 arabia/عربي

         

                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

 .2021/ 6/6 ىال  24.5 من  كورونا في كيمي للفترة يروس ف  وباء  جراء من   المفروضة قيود ال

 
 .كورونا التي تهدف إلى حماية سكان المدينة والحد من انتشار الفيروسببالقيود والتوصيات المتعلقة  تستمر مدينة كيميبلدية 

 

 خارجية التمرين الداخلية وال ماكنفي ا الرياضة والهوايات الجماعية  اتممارسال
 

 الرياضية الداخلية.  ماكنفي االلألطفال والشباب   رياضيةيُسمح باألنشطة ال، عاًما  20ذين تقل أعمارهم عن لل •
،   المكانفي األنشطة الرياضية لألطفال والشباب ، يجب أن يؤخذ في االعتبار أن البالغين واآلباء ال يمكنهم التجمع في نفس 

 باستثناء المدربين واألشخاص المسؤولين في المجموعة. 
 

جميع مجموعات الهوايات ومجموعات ، و عاًما  20 عن  أعمارهم تزيد أولئك الذين التمرينات الداخلية مغلقة حاليًا أمام  أماكن •

 .المهنيين ينيالرياضكذلك المدارس و
 لبالغين في التدريبات التي تنظمها األندية الرياضية.ل  ةالرياضي فرقلل باألنشطة الخارجية يُسمح أيًضا 

 

توصيات السالمة  وفقًا للوائح االتحادات الرياضية و  ذلك رك مسافة االمان و كت  ام األنشطة بطريقة آمنة من كورونتنظ •
 . AVIمناطق لل االداريةسلطات الو   OKM وزارة التربية والتعليم والثقافة الصادرة عن

 

ية  ومع ذلك ، يجب تنظيم األحداث الرياض ية. الداخلالماكن والمسابقات في  دريباتفي الرياضات االحترافية ، يُسمح أيًضا بالت •
 السالمة من كورونا. ات و تعليمالدقيق إلرشادات  التطبيقبدون جمهور ومع 

 
 

يجب مراعاة  . التذاكرثبات أعمارهم عند شباك و يجب ا. عاما  65عن عمارهم تزيد اين ذال بائن الداخلي مفتوح للزالمسبح  •

يزال المسبح الداخلي مغلقًا أمام الفئات   ماو. في المسبحمسافات األمان والتعليمات السارية األخرى في جميع المناطق الداخلية 
 العمرية األخرى. 

 

 المكتبة والمتاحف ومرافق الشباب
 

المطالعة بالمكتبة مغلقة. يجب أن تمتثل ءة وراالق. ومع ذلك ، ال تزال غرفة  ةن والمتحف التاريخي مفتوحالمكتبة ومتحف الف •
أيًضا توصية   والسالمة.  ومسافاتوالتوصيات األخرى ، مثل نظافة اليدين والسعال  للمنطقةالتجمع  اتتقييدلجميع األنشطة 

 .الماسك/قناع الوجه باستخدام 

 .وقتنصف العدد العادي للزوار في نفس ال اكثر من يتواجديمكن أن ال لكن الشباب مفتوحة و أماكن •
 .الموقعالسالمة في  سافاتمترك و  الماسك  /وجه ال أقنعةيجب ارتداء 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Page 2 of 2 

 arabia/عربي

         

                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

 AVIمناطق لل االداريةسلطات  حسب قرار ،  6.6.2021حتى  ستستمر القيود على التجمع 

 

 . (LAAVI / 750/2021)مرقم بي الالقليم الطات االدارية  سلمن للوائح الصادرة  االمتثاليجب التجمعات ي ف

ة الرعاية ردائاطق في من  جميع المناسبات العامة واالجتماعات العامة الداخلية والخارجية بيالقليم الطات االدارية سللا تمنع

ً . ( أشخاص10التي يحضرها أكثر من عشرة )وبوهيا  - النسيفي   الصحية  المناطق الداخلية والخارجية المحددة إقليميا

أنه يمكن ضمان   أن: طشر على ،  اص كحد أقصى ( أشخ10عشرة ) تنظيم األحداث العامة واالجتماعات العامة ،يمكن 

 . رفاهية و الالصحة  دوائرللتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم والثقافة و الثو االمتسالمتهم 
 

   تهايمكن زيار  وحدات العالج والرعاية 
 

 من الممكن مقابلة سكان الوحدات السكن الخدمية بشرط اتباع تعليمات مسافة السالمة واالمان واستخدام ادوات الحماية.   •

اللقاءات المتداخلة يجب االتفاق عليها مسبقا مع الموظفين. يمكن ان يكون هناك زائران كحد اقصى. أثناء وقت الزيارة يجب  •

 ك مسافات األمان ونظافة اليدين. رواالعتناء بت امةالماسك / الكم-استخدام أقنعة الوجه 

 

 سارية المفعول وتوصيات أخرى   التعليمات

 

في جميع المواقف التي وجة / الماسك ستخدم قناع الاألمان وا مسافات التزم بترك  ،تجنب االزدحام والتجمعات غير الضرورية •
ء ڤيروس كورونا  منطقة بها وضع وباال تسافر إلى و  اتبع نظافة اليدين والسعال. األمان. مسافاتال يمكنك فيها الحفاظ على 

 سيئ مثل السويد.

 .كورونا فوًرا إذا ظهرت عليك األعراضفحص أخذ عينات بطلب ا •
 حالة المرض ،  على  تعتمدالتوصيات والقيود المقدمة 

 . بوهيا النسيغرب مناطق في  مجموعة عمل المنطقة  لمكافحة األوبئةوتوصيات اإلدارية سلطة للة  ذفالنا اللوائح الحالية  


