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 ٢٠٢١/ ٦/ ٦ – ٢٠٢١/ ٥/ ٢٤کیم برای دوره زمانی شهر  محدودیتهای کرونا در  
 

ی از شیوع ویروس كرونا را ادامه شهر كیم   محدودیت های کرونا و توصیەهای هدفمند برای محافظت از سالمتی شهروندان و جلوگیر
 خواهد داد. 

 

 ورزش و فعالیتهای گرویه در مکانهای رسپوشیده و رسباز 
 

زیر   جوانان  و  برای کودکان  فعالیتهای گرویه  در    ٢٠•  است.  مجاز  سالن  داخل  ورزشی  اماکن  در  و  سال  ورزشی کودکان  های  فعالیت 
جوانان، باید توجه داشت که بزرگساالن و والدین نیم توانند در یک مکان جمع شوند، این دستورالعمل شامل مربیان و افراد مسئول 

 گروه نمیشود. 
 

ر  ر افراد و از جمله برای  سال بوده، و بە روی سای ٢٠• در حال حاضر امکانات ورزشی داخل سالن تنها برای افراد و گروههای ستر پاییر
 ورزشکاران حرفه ای بسته خواهد بود. 

 

باشگاه  در  ورزشی  فعالیتهای  یم•  مجاز  بزرگساالن  برای  رسباز  مکانهای  و  ایمتر  ها  دستورالعملهای  رعایت  با  باید  ها  فعالیت  این  باشد. 
 رمانداری  های منطقەیی صادر شدهاند، باشد. کرونا و مطابق با مقررات فدراسیونهای ورزشی که از سوی وزارت فرهنگ و پرورش و ف 

بدون   باید  مسابقات  یا  تمرینات  این  است.  مجاز  ورزشی  سالنهای  داخل  در  مسابقات  و  تمرینات  حرفەای،  ورزشهای  در  حضور • 
 تماشاچی و با رعایت دقیق دستورالعمل های ایمتر کرونا برگزار شوند. 

 

ی باید سن خود را در گیشه بلیط فروشی ثابت کند.  سال آزاد یم ٦٥ی • ورود به استخرهای رسپوشیده برای افراد باال باشد، که مشیی
استخر  شود.  رعایت  دقیق  صورت کامال  به  های کرونایی  دستورالعمل  سایر  و  ایمتر  فواصل  باید  استخر،  نقاط  تمام  در  ر  همچنیر

 ماند. رسپوشیده هنوز برای سایر گروه های ستر بسته یم

 

 اشگاهای مختص به جوانانکتابخانه، موزه و ب
 

با این حال، اتاق مطالعه کتابخانه همچنان بسته است. تمام فعالیت ها باید مطابق  و موزه تاری    خ دایر هستند.   هیر   کتابخانه، موزه •  
بهداشت دست و رسفه مطابقت داشته باشند.  با توصیه  جمله رعایت فواصل مناسب و  ، از  بهداشتی های منطقەای و رعایت اصول 

ر توصیه یم ه  شود که از ماسک استفاده کنید. مچنیر
 

جای دهند.  باشند و می  • باشگاهای مختص به جوانان باز یم خود  به طور همزمان در  بازدید کننده را  نییم از تعداد عادی   
ً

تواند تقریبا
وریست.   استفاده از ماسک و رعایت فاصلەهای ایمتر ضر
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ی فرمانداری منطقه، ای  ژوئن ادامه خواهند داشت:  ٦ن محدودیتها تا طبق تصمیم مسئولی 
 

 ( LAAVI / 750/2021• کلیه اجتماعات باید مطابق با مقررات صادر شده توسط ادره فرمانداری منطقه الپلند باشد. )

( کلیه رویدادها و اجتمایع عمویم در مکانهای  اداره فرمانداری منطقه الپلند، در مناطق   تحت سیطره بیمارستان لەنیس پهیا )شمال غریی
کت حداکیر    ١٠باز و رسپوشیده را کە بیش ا ز   کت داشته باشند، ممنوع کرده است. مراسمات و اجتماعات عمویم با رسی نفر در آن رسی

ای و دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش  اصول محدودیتهای منطقه ( نفر در مکانهای باز و رسپوشیده را میتوان با رعایت١٠ده )
 و فرهنگ و وزارت بهداشت و رفاه، برگزار کرد. 

 

 توان بازدید کرد. از بخشهای مراقبت سالمندان و بیماران م 
 

ان و دیگر بخشهای مراقبتی  های سالمند• با رعایت کردن فواصل اجتمایع و مقررات ایمتر و بهداشتی میتوان به مالقات ساکنان خانه 
 رفت.   

 

برنامه طبق  مالقاتها  همزمان  •  طور  به  بود.  خواهد  مراقبتی  بخشهای  با کارمندان  شده  ر  تعییر قبل  از  به  ریزی  میتوانند  نفر  دو  حداکیر 
  را رعایت کرد. مالقات نزدیکان خود بروند.  در هنگام مالقات باید از ماسک استفاده کرده،  و فاصله اجتمایع و مسایل بهداشتی 

 

 های قابل اجرا سایر دستورالعملها و توصیه 
 

وری خودداری کنید. در همه موقعیتی که نیم  ضر های ایمتر را حفظ کنید از  توانید فاصله • از مشارکت در اجتماعات و جلسه های غیر
وض سوئد  مثل کشور  مناطقی که  به  رعایت کنید.  را  رسفه  و  دست  بهداشت  استفاده کنید.  نامناستی  ماسک  و  ضعیف  اپیدیم  عیت 

 دارند، سفر نکنید. 
 

 • در صورت مشاهده عالئم بیماری کرونا، بالفاصله برای تست یا نمونه برداری اقدام کنید. 

ر توصیه ها و محدودیت  های و توصیه  های صادره از فرمانداری منطقه نامههای ارائه شده براساس وضعیت جدید بیماری کرونا، آییر
ی منطقهکارگروه همه   باشد. شمال غریی کشور یم گیر

 


