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القيود المفروضة وأجراءت الحماية من وباء فيروس كورونا في كيمي أبتداء من .2021.11.26

الوضع الوبائي في المنطقة أصبح اكثر صعوبة في االسابيع الماضية .ويمكن أن تصاب بالعدوى من أي مكان في
ضا خطر زيادة العبئ على الرعاية في
المنطقة .أثار العدوى موجودة والضغط موجود بالفعل و بشكل زائد وهناك أي ً
المستشفى .قررت مجموعة عمل المنطقة لمكافحة األوبئة في مناطق النسي بوهيوس االنتقال الى مرحلة انتشار الوباء.
قررت لجنة األمن األساسي لمدينة كيمي في  ، 17.11.2021حظر األحداث العامة الداخلية واالجتماعات
صا  ،وكذلك األحداث عالية المخاطر .الحظر ساري المفعول حتى .19.11.2019
العامة ألكثر من  50شخ ً
 .17.12 - 12بين الساعة  .24يستند القرار إلى المادة  58من قانون األمراض المعدية.
صا من خالل مطالبة كل شخص يزيد عمره عن  16عا ًما بتقديم شهادة
يمكن تنظيم األحداث ألكثر من  50شخ ً
االتحاد األوروبي للتلقيح ضد كورونا (جواز سفر كورونا) للحضور للمناسبات العامة.
ال يتم تقييد أنشطة الهوايات في الوقت الحالي ،ولكن يجب على المشارك في تلك أالنشطة ان يكون في ظروف
صحية تما ًما .نوصي بأن يأتي المشاركون بمالبس واداوات الهواية مباشرة قدر اإلمكان لتقليل استخدام غرفة تبديل
المالبس .تجنب االرتباك والتجمع غير الضروري للمجموعات وتجنب التواجد الداخلي غير الضروري للمرافقين
واألوصياء .يتم التأكيد على الحفاظ على مسافات األمان على سبيل المثال في أثناء فترات االستراحة.
ضا على مسبح كيمي.
انتباه! تنطبق هذه التعليمات أي ً
التوصيات العامة لمنع انتشار الفيروس:
• يوصى باستخدام الماسك في جميع المواقف (على سبيل المثال  ،االماكن الداخلية العامة  ،والمتاجر ،
والمكتبات  ،ووسائل النقل العام) حيث ال يمكن ضمان مسافات أمان كافية فيها.
•

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.

• ال ينصح بالسفر إلى المناطق التي فيها الوضع الوبائي سيئ.
• يوصى بشدة باستخدام لقاح فيروس كورونا.
التعليمات نافذة المفعول حتى إشعار آخر.
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