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 مدينة يوفاسكوال
 

 8/2020/ 14نشرة معلومات للمراسلين 
 

 14.00الساعة    17/8سوف تبدأ مدينة يوفاسكوال في توزيع كمامات الوجه على سكانها ذوي الدخل المنخفض ابتداًء من تاريخ  
 

الوجه، وتقوم بتوزيع كمامات الوجه  مدينة يوفاسكوال مستعدة لدعم السكان والعائالت ذات الدخل المنخفض للحصول على كمامات 
على سكانها ذوي الدخل المنخفض. بخالف ذلك يقوم السكان بدفع تكاليف الكمامات والحصول عليها بأنفسهم. من الممكن أخذ 

( وكذلك من نقاط الخدمات Hannikaisenkatuالكمامات من أماكن منها مكتب الخدمات االجتماعية ومستوصف هانّيكايسينكاتو )
  .14.00الساعة   17/8ن يوم االثنين شركاء المتعاونين ابتداًء ملل
 

( قد أوصتا يوم أمس THLمع زيادة أعداد اإلصابة بالعدوى بفيروس كورونا، فإن حكومة فنلندا ومؤسسة الصحة والرفاهية )
وخالل ب إلجراء اختبار كورونا  باستخدام كمامات الوجه في أماكن منها وسائل المواصالت العامة وعند الذها   2020/ 13/8بتاريخ  

باإلضافة لذلك فإن مدينة يوفاسكوال تُوصي باستخدام  الحاالت األخرى، التي من غير الممكن أثناءها تجنب التواصل عن قُرب.
خالف الكمامات أثناء األحداث الجماعية التي يُشارك فيها العديد من الناس القادمين من مختلف بلديات السكن، ومن غير الممكن ب

 سنة.  15نُوصي بأن يستخدم الكمامات األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ذلك التأكد من المحافظة على بُعد المسافة اآلمنة. 
 

 تُوّزع في المرحلة األولى كمامات تُستخدم لمرة واحدة 
 

بعد لتوزيع الكمامات المصنوعة من   تُوّزع في يوفاسكوال في المرحلة األولية كمامات تُستخدم لمرة واحدة، ولكن سوف نتحول فيما
 القماش بمجرد وصولها. 

 
سوف نقوم بتقييم كمية الكمامات التي هناك حاجة إليها مع السكان: على سبيل المثال إذا كان الشخص يتنقل بالحافلة للدراسة أو 

كمامة في األسبوع تقريباً. من   15 العمل خمس أيام في األسبوع، فيكون قدر الحاجة إلى الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة هو 
الممكن الحصول أثناء المرة الواحدة على كمامات تكفي ألسبوعين. سوف يحصل الشخص مع الكمامات على إرشادات مصورة 

 الستعمال الكمامة.
 

الحصول على  سوف نُعطي كمامات الوجه في نقاط التوزيع ألولئك السكان الذين يطلبوها، والذين يشعرون أنه ليس بإمكانهم 
 الكمامات بأنفسهم بسبب وضعهم المادي.  

ال نسأل عن البيانات الشخصية للشخص وال عن وضعه المادي، وال نتحقق من ذلك، وإنما يكفي تقدير الشخص أثناء تلك الحالة،   -
 الخدمات االجتماعية. ( مديرة الخدمات التي تعمل كنائبة لمدير خدماتPäivi Junnilainenهذا ما أوضحته بايفي يونيالينين )

 
 تُذّكر البلدية أن الشخص الذي يأتي ألخذ الكمامات يتوجب أن يكون سليماً وُمعافى.

 
 األماكن التي تُؤخذ منها الكمامات في يوفاسكوال

 
يوم اإلثنين  . سيتم إصدار جدول جديد للمواعيد في لكمامات من نقاط الخدمات التاليةبإمكان السكان ذوي الدخل المنخفض أخذ ا

 من الشهر الثامن:  24الموافق 
- 10:00  من االثنين حتى الجمعة الساعة ، مفتوحاً  Hannikaisenkatu 37مكتب الخدمات االجتماعية هانّيكايسينكاتو،   -

14:00 . 
 . 13:00-10:00 مفتوحاً من االثنين حتى الجمعة الساعة  Väinönkatu 1خدمات التوطين،  -
-  
( وكووّكاال Korpilahti( وكوربيالهتي )keskusta( ومركز المدينة )Huhtasuoهوهتاسوو )المستوصفات  -

(Kuokkala( وكولّو )Kyllö( وبالوّكا )Palokka( وسامبوهاريو )Sampoharju وساوناتسالو )
(Säynätsalo( وتيّكاكوسكي )Tikkakoski .)https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat   

 . 14:00-12:00في أيام الثالثاء والخميس من الساعة  
وأيام   16.00 -  9.00، مفتوحاً من االثنين حتى الخميس الساعة Matarankatu 6 Aمركز األنشطة االمدنية  -

 . 14.00 - 9.00الجمعة الساعة  
الجمعة، الساعة   -من االثنين  ، Polttolinja 9(، ViaDia Jyväskylä ryالجمعية المسجلة فياديا يوفاسكوال )

8.30 - 14.00 . 

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat
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( لجمعية سوفاتيك Keskussairaalantie( ونقطة خدمات )Hanskaباإلضافة لذلك فإن أماكن منها مركز الخدمات هانسكا )

(Sovatek( وبنك الطعام )Ruokapankki( والجمعية المسجلة يوفاسكوال كاتوالهيتوس )Jyväskylän katulähetys 
ryائنها ذوي الدخل  ( توزع الكمامات لزبائنها الذين يحتاجون إليها. تقوم الرعاية المنزلية لخدمات كبار السن بتوزيع الكمامات لزب

 المنخفض الذين يحتاجون إليها.  
 
 ( تشكر جزيل الشكر منذ هذه المرحلة الشركاء المتعاونين المشاركين في التوزيع.Junnilainenيوّنيالينين ) -
 

 266 014(، هاتف:  Hannikaisenkatuمعلومات إضافية للزبائن عند الحاجة من مكتب الخدمات االجتماعية هانّيكايسينكاتو )
 . 1801 266 014(، هاتف: Oivaومركز أويفا ) 3624

 
 https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona صفحات اإلنترنت الخاصة بكورونا لمدينة يوفاسكوال:

 (: THLالتوصيات بخصوص الكمامة لمؤسسة الصحة والرفاهية )
-ja-kasienpesu-suojaamiseksi-toisten-kayttoa-kasvomaskin-suosittaa-/thl-https://thl.fi/fi/

koronatartuntoja-ehkaista-keinot-tarkeimmat-ovat-rvavalittu 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja

