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محدودیتهای جدید کرونا در شهر کیم از مورخه  ٢٠٢١/٦/٢١تا اطالع ثانوی
میبد ،که تهدید قابل توجیه برای شیوع
وضعیت اپیدیم در منطقه آرام شده است ،اما منطقه نوربوتن سوئد در وضعیت بدی به رس ر
ویروس کرونا و وخیمتر شدن اوضاع در منطقه ما میباشد.
شهرداری کیم برای محافظت از شهروندان و ر
کمب شدن این اپیدیم در منطقه محدودیت و توصیەهای جدیدی را برای اهایل این منطقه در
نظر گرفته است.
ی
تمرین رسپوشیده و رسباز
ورزش و فعالیتهای گرویه در مکانهای
ر
.
• بازی و رقابت در ورزشهای گرویه مجاز است تمایم فعالیت ها باید با رعایت اصول و ضوابط بهداشن مطابق با مقررات فدراسیون
ی
ورزش ،مقررات وزارت فرهنگ و آموزش و دستوارت فرمانداری منطقه سازماندیه شوند.
های
:
:
:
• استخر رسپوشیده صبح روزهای هفته از ساعت  ٧تا  ٨ ٣٠و  ١٢تا  ١٥و در شیفت عرص از ساعت  ١٧ ٣٠تا  ٢٠ ٣٠پذیرای تمایم
ر
مشبیان یمباشد .تعداد مراجعهکنندگان به استخر شنا محدود بوده و همه باید فواصل ی
معتب را رعایت
ایمن و سایر دستورالعمل های ر
کنند.
کتابخانه  ،موزه ها و باشگاه جوانان
• کتابخانه  ،موزه ی
هب و موزه تاری خ دایر بوده ،ویل تعداد مراجعەکنندگان اتاق مطالعه محدود یمباشد .توصیه یمشود در تمام موارد و
بهداشن ،نظافت دست و رعایت روش صحیح رسفه و حفظ فواصل ی
ر
ایمن کامال
فعالیتها از ماسک استفاده کرده و رپبوی از اصول
یضوری یمباشد.
ً
• مکان و باشگاههای مختص به جوانان باز هستند و یمتوانند تقریبا نییم از تعداد عادی بازدید کنندهها را به طور همزمان در خود جای
دهند .استفاده از ماسک و رعایت فاصلەهای ی
ایمن یضوریست.
از بخشهای مراقبت سالمندان و بیماران یمتوان بازدید کرد.
بهداشن میتوان به مالقات ساکنان خانههای سالمندان و دیگر بخشهای مر ر
ر
• با رعایت کردن فواصل اجتمایع و مقررات ی
اقبن رفت.
ایمن و
ر
تعیی شده با کارمندان بخشهای مر ر
• مالقاتها طبق برنامهریزی از قبل ر ی
حداکب دو نفر میتوانند به مالقات
اقبن خواهد بود .به طور همزمان
ر
نزدیکان خود بروند .در هنگام مالقات باید از ماسک استفاده کرده ،و فاصله اجتمایع و مسایل بهداشن را رعایت کرد.
سایر دستورالعملها و توصیههای قابل اجرا
غب یضوری خودداری کنید.
• از مشارکت در اجتماعات و جلسه های ر
ر
موقعین که نیمتوانید فاصلههای ایم ین را حفظ کنید از ماسک استفاده کنید.
• در همه
• بهداشت دست و رسفه را رعایت کنید.
ر
نامناسن دارند ،سفر نکنید.
مناطق که مثل کشور سوئد وضعیت اپیدیم ضعیف و
• به
ر
• در صورت مشاهده عالئم بیماری کرونا ،بالفاصله برای تست یا نمونه برداری اقدام کنید.
توصیه ها و محدودیتهای ارائه شده براساس وضعیت جدید بیماری کرونا ،ر ی
آیینامه های صادره از فرمانداری منطقه و توصیههای کارگروه
غرب کشور یمباشد.
همه ر
گبی منطقه شمال ر
این محدودیتها تا اطالع ثانوی اعتبار دارند.
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