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Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

 . 2021. 26.11 من  أبتداء كورونا في كيمي فيروس   وباء  ت الحماية من جراء أوالمفروضة قيود ال

 

 

يمكن أن تصاب بالعدوى من أي مكان في  و  .ماضية ابيع الس أصبح اكثر صعوبة في االالوبائي في المنطقة الوضع 
على الرعاية في    ئ بشكل زائد وهناك أيًضا خطر زيادة العب  و  ضغط موجود بالفعل والى موجودة أثار العدو  المنطقة.

 مرحلة انتشار الوباء.  االنتقال الى بوهيوسمناطق النسي في   لمكافحة األوبئة المنطقة عمل  مجموعةقررت  .المستشفى 
 

داخلية واالجتماعات  حظر األحداث العامة ال،  17.11.2021في قررت لجنة األمن األساسي لمدينة كيمي 

.  19.11.2019الحظر ساري المفعول حتى  .المخاطراألحداث عالية  وكذلكشخًصا ،   50العامة ألكثر من 

 من قانون األمراض المعدية.  58. يستند القرار إلى المادة 24. بين الساعة 17.12 -  12

  عاًما بتقديم شهادة  16شخص يزيد عمره عن كل شخًصا من خالل مطالبة  50يمكن تنظيم األحداث ألكثر من 

 . للمناسبات العامةحضور ل)جواز سفر كورونا( لكورونا تلقيح ضد لل  االتحاد األوروبي
 
في ظروف  ان يكون  نشطة ال أتلك  في  المشارك ى ولكن يجب عل،  في الوقت الحاليال يتم تقييد أنشطة الهوايات  

  تبديلقدر اإلمكان لتقليل استخدام غرفة  مباشرة  اية وت الهاداواو  مالبسب المشاركون  أتييبأن  نوصي   صحية تماًما. 
تجنب االرتباك والتجمع غير الضروري للمجموعات وتجنب التواجد الداخلي غير الضروري للمرافقين    المالبس.

 راحة. ستأثناء فترات اال في  على سبيل المثال   نيتم التأكيد على الحفاظ على مسافات األما  واألوصياء. 
 انتباه! تنطبق هذه التعليمات أيًضا على مسبح كيمي. 

 
 عامة لمنع انتشار الفيروس: التوصيات ال

الداخلية العامة ، والمتاجر ،   ماكنفي جميع المواقف )على سبيل المثال ، اال اسك الميوصى باستخدام  •
 . فيها ات أمان كافيةوالمكتبات ، ووسائل النقل العام( حيث ال يمكن ضمان مساف

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

الماسك /   اللقاءات المتداخلة يجب االتفاق عليها مسبقا مع الموظفين. يمكن ان يكون هناك زائران كحد اقصى. يجب استخدام

 .أثناء وقت الزيارة األمان ونظافة اليدينك مسافات  رواالعتناء بت الكمامة

 . وضع الوبائي سيئالتي فيها ال إلى المناطق  فرال ينصح بالس  •

 يوصى بشدة باستخدام لقاح فيروس كورونا.  •
 
 

 حتى إشعار آخر.  نافذة المفعولالتعليمات        
 
 

 


