
الكمامات                                                                                     توصية يوفاسكوال مدينة
واالجتماعية                                                                   الصحية الرعاية 27.09.2020مركز

عن               اعمارهم تزيد الذين للقاطنين اسبوعين لمدة الكمامات بارتداء شاملة توصيات يوفاسكوال مدينة 15قدمت
.       " العامة".     الفعاليات وفي المغلقة االماكن في دائما الكمامات ارتداء يتوجب عاما

ولغاية         القادمين االسبوعين خالل الكمامات بارتداء عن        11.10.2020يوصى اعمارهم تزيد الذين األشخاص 15لجميع
. العامة"          الفعاليات وفي العامة المفتوحة واالماكن المغلقة االماكن في عاما

يوفاسكوال     بلدية رئيس تعليمات            Timo Koivistoيأمل مواطن كل يراعي وأن الجد محمل على الكمامات ارتداء يأخذ أن
. القادمين      االسبوعين خالل فعال بشكل الوقاية

                " في  الكورونا لقحص والخضوع المرض حالة في المنزل في والبقاء األمنة الفاصلة والمسافات اليدين نظافة مراعاة أيضا يتوجب
. خفيفة      كانت ولو أعراض وجود حال

عن:         عمره يزيد من كل يرتدي "       15توصية ولغاية  يةفاسكوال مدينة في الكمامة في 11.10.2020عاما
: التالية  الحاالت

. والقريب-             المباشر التواصل تجنب فيها يصعب التي الداخلية العامة والفعاليات األماكن في
. األمنة-                الفاصلة المسافات على الحقاظ الصعب من كان اذا الطلق الهواء في واألحداث البطوالت في

. العليا-       التعليم ومعاهد الثانوية المدارس في
. العامة-    المواصالت في

: التوصية        تشملها التي العامة والفعاليات األماكن يلي فيما
. التجارية-    والمجمعات المحالت
. والمراهنة-     القمار وخدمات اماكن

. مغلقة-           اماكن من ذلك الى وما والمكتبات والبنوك البريد مكاتب
. الرياضية-        الفعاليات و األحداث متابعة وصاالت مدرجات

. المالبس-        تغير وغرف العامة السباحة حمامات
الوطني-        المعهد دورات و .kansalaisopistoصفوف
. العبادة-      دور من وغيرها الكنائس

. الموسيقية-    الحفالت قاعات
. المسارح- 
. السينما- 

. العرض-    وصاالت المتاحف
. السياحية-      واألماكن والمتنزهات المالهي مدن

. المفتوحة-    واألسواق المهرجانات
. والمعارض-    المؤتمرات صاالت

عن        عمره يزيد شخص كل الكمامة " 15يرتدي         "   " أخرين  اشخاصا ويقابل المدارس او النهارية الرعاية دور الى طفال يرافق عاما
عن    أعمارهم "             15تزيد  ." أجتماع  المثال سبيل وعلى المدارس او النهارية الرعاية مراكز تنظمها التي االنشطة في وأيضا عاما

. األمور  أولياء



.       . اكمامات      ارتداء شروط العمل أصحاب يقرر عامة مساحات العمل مكاتب تعتبر ال

.       "   . ومعقمة         نظيفة بأيدي الكمامة مع التعامل دائما يجب ازالتها وعند الكمامة ارتداء عند اليدين نظافة مراعاة يجب

للكورونا     يوفاسكوال مدينة https://www.jyvaskyla.fi/terveys/koronaموقع

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

