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/arabiaعربي

القيود المفروضة من جراء وباء فيروس كورونا في كيمي أبتداء من  21.6.2021حتى إشعار آخر.
الوضع الوبائي في المنطقة هادئ ،و لكن مايزال وضع وباء ڤيروس كورونا غير جيدا في نوربوتن السويدية.
كبيرا لتدهور الوضع الوبائي والحاالت المرضية تأتي إلى المنطقة من السويد بشكل منتظم.
وما يزال يشكل تهديدًا
ً

بلدية مدينة كيمي تستمر بالقيود والتوصيات المتعلقة بوباء ڤيروس كورونا التي تهدف إلى حماية سكان المدينة والحد من انتشار فيروس
كورونا.

الممارسات الرياضة والهوايات الجماعية في اماكن التمرين الداخلية والخارجية
• الرياضات الجماعية و المنافسات يسمح بها .و تنظم األنشطة بطريقة آمنة من كورونا بترك مسافة االمان و كذلك

وفقًا للوائح االتحادات الرياضية و توصيات السالمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والثقافة  OKMو السلطات االدارية
للمناطق .AVI

• المسبح الداخلي مفتوح لجميع الزبائن في كل صباح من أيام عمل األسبوع من  12-15.00 ،7-8.30وفي
المساء من  17.30إلى  .20.30عدد زبائن المسبح سيكون محدود ويجب مراعاة مسافات األمان والتعليمات
السارية األخرى في الداخل.
المكتبة والمتاحف ومرافق الشباب
• المكتبة ومتحف الفن والمتحف التاريخي مفتوحان .عدد المراجعين في قاعة المطالعة في المكتبة محدود.
يجب أن تتبع جميع األنشطة توصيات استخدام الماسك باإلضافة إلى نظافة اليدين والسعال ومسافات
السالمة.
•

أماكن الشباب مفتوحة ولكن ال يمكن أن يتواجد اكثر من نصف العدد العادي للزوار في نفس الوقت .و يجب ارتداء أقنعة
الوجه /الماسك و ترك مسافات السالمة في الموقع.

وحدات العالج والرعاية يمكن زيارتها
•

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 .يجب استخدام الماسك /
الكمامة واالعتناء بترك مسافات األمان ونظافة اليدين أثناء وقت الزيارة.

التعليمات وتوصيات أخرى سارية المفعول
•
•
•
•
•

تجنب االزدحام والتجمعات غير الضرورية
التزم بترك مسافات األمان واستخدم قناع الوجة  /الماسك في جميع المواقف التي ال يمكنك فيها الحفاظ على مسافات األمان.
اتبع نظافة اليدين والسعال
ال تسافر إلى منطقة بها وضع وباء ڤيروس كورونا سيئ مثل السويد.
فورا إذا ظهرت عليك األعراض.
اطلب بأخذ عينات فحص كورونا ً
تستند التوصيات والقيود المفروضة إلى حالة المرض وتوصيات مجموعة مجموعة عمل المنطقة لمكافحة األوبئة في مناطق
النسي بوهيوس.
تبقى القيود سارية المفعول حتى إشعار آخر.
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