
  یاستفاده ماسک گسترده ا هی سال خود به مدت دو هفته توص ۱۵ یساکنان بال یبرا ووسکول یشهر  

  یعموم  یدر برنامه ها نیو همچن  یداخل یعموم  یدر تمام مکان ها د یبا شه یماسک هم.  کند یم

. شود  ی استفاده م  

  یدر تمام مکان هادر  شهیسال هم ۱۵ یشود. همه افراد باال یم ه یتوص ۱۱.۱۰.۲۰۲۰ خی، تا تار ندهیدو هفته آ یبرا

. است, از ماسک صورت استفاده کنند یعموم  

  یگرفته شود و هر ساکن از دستورالعمل ها یاست که استفاده از ماسک اکنون جد دواریام  ستویو  یکو مویت شهردار

. کند یرویپ یبه طور موثرتر ندهیآتا دو هفته  یمنیا  

کرونا   شیو درخواست آزما  دیدر منزل بمان دیهست ماریرا بخاطر بسپارد. اگر ب یمنیبهداشت دست ، فاصله ا دیبا نیهمچن

. دیدر عالئم کوچک  داشته باش ی. حتدیده  

 

. د ماسک بزنن  دیبا ر ی ز ط یدر شرا ووسکولیدر   ۱۱.۱۰.۲۰۲۰   خ یسال تا تار ۱۵ ی: افراد بالهی توص  

دکر یریجلوگ کیتوان از تماس نزد ینم شهیکه هم یعموم  یدادهایدر فضاها و رو  

حفظ نشود یمنیآزاد ، اگر فاصله ا یدر مسابقات و مسابقات هوا   

ها( و دانشگاه ها رستانیمدارس متوسطه )شامل دب   

یدر زمان استفاده از حمل و نقل عموم  

 

: دشو یم  هیکه استفاده از ماسک توص ییدادهایو رو یعموم یفضاها   

د یها و مراکز خر مغازه  

یو شرط بند یباز یها فروشگاه  

مشابه  یداخل ی، بانک ها ، کتابخانه ها و فضاها یپست دفاتر  

و رختکن(  یعموم ی)حداقل در مکانها  یورزش یمکانها  

و رختکن(  یعموم یروباز و سونا )مکان ها یشنا یشنا ، استخرها یاستخرها  

یمذهب یفضاها گریو د ساهایکل  

زنده  یقیاماکن موس ریکنسرت و سا یها سالن  

ش ینما یسالن ها ریو سا تئاترها  

یو بصر یها و آثار سمع  لمیف شیاماکن نما ریو سا  نمایس  

ها یها و گالر موزه  

ی حیتفر یو مکانها  یحیتفر یها پارک  

بسته برگزار شود ی ها و بازارها اگر در فضا شگاهیها ، نما جشنواره  



مشابه یدادهایرو ریو سا یتجار یها شگاهیجلسات ، نما یبرگزار یها و امکانات برا شگاهیکنفرانس و نما مراکز  

 

 دیسال مواجه شود, با ۱۵ یو در محل با افراد باال  اوردیمدرسه ب ایسال, کودک  خود را به مهد کودک  ۱۵ یاگر فرد باال

شود،   یکه عصرها در مهد کودک ها و مدارس برگزار م یسرگرم یدر دوره ها دیماسک را با نیماسک زده شود. همچن

. ددرعصر استفاده کر نیبه عنوان مثال در جلسات والد ای  

 

. ردیگ یم می. محل کار به طور جداگانه در مورد استفاده از ماسک تصمستندی ن یعموم  یکه  فضاها یدفاتر  

.استفاده شود زیبا دستان تم شهیهم دیدقت شود. ماسک با دیاستفاده و برداشتن ماسک صورت با هنگام   

 

: کرونا ی, صحفه اطالع رسانووسکوالیشهر   

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