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 Jyväskyläشهر یووسکوال 

 ۱۴/۸/۲۰۲۰   رسانه ها ی برا یانتشار مطبوعات 

  کم درآمد رای شهروندان ب را ماسک  ع یتوزبعد از ظهر  ۲ساعت   (۲۰۲۰/ ۸/ ۱۷)آگوست   ۱۷از دوشنبه  Jyväskyläشهر یووسکوال 

 .  می کند خود آغاز 

به طور  ماسک  عی به ماسک و توز یاب ی کم درآمد در دست  یو خانواده ها  شهرونداناست تا از  شده آماده   Jyväskyläشهر یووسکوال 

  کنند. یپرداخت مهزینه آنرا و  ه ی تهخود ماسک ها را (  یا باالتر با درآمد معمولیساکنان  ) صورت ،  نی ا ری کند. در غ یبان ی پشت رایگان 

آگوست  ۱۷و دفاتر همکار از دوشنبه   Hannikaisenkatu  ی بهداشت ایستگاه و   سوسیالها  ستگاهی توان از جمله ، ا یماسک را م

 .از ظهربعد  ۲ از ساعت (۱۷/۸/۲۰۲۰)

 

  ه ی ، توص ۲۰۲۰ آگوست  ۱۳،  روزی د(  THL )  دولت فنالند و وزارت بهداشت و رفاه  ،مبتالیان و سرایت ویروس کرونا تعداد ش ی با افزا

که   جاهایی ری و سا  رفتن به محل هایی که تست کرونا انجام می شود ، ی حمل و نقل عموم  وسائل در ها در مورد استفاده از ماسک  یا

  یدادهای در رورا از ماسک  ادهاستف Jyväskyläیووسکوال وجود ندارد، صادر کردند. بعالوه ، شهر   ک ی از تماس نزد ی ری امکان جلوگ

. ماسک  کرد توصیه می کند نی تأم توان ی نمرا  یمن ی و حفظ مسافت ا  وارد می شوندمکان مختلف  نی از چند یافراد  که در آنها یجمع

 شود.  یم ه ی سال توص ۱۵ یاستفاده افراد باال یبرا

 

 مصرف وجود دارد  کباری یماسک ها  ع یتوز ،  در مرحله اول

  ی پارچه ا یماسک ها دنی وجود خواهد داشت ، اما بعداً به محض رس  Jyväskylä شهر یووسکوال  مصرف در کباری  ی در ابتدا ماسک ها

  ۵در هفته  شهروند  کی شود: به عنوان مثال ، اگر  یم یاب ی ارز با ساکنان ازی مورد ن  ی ماسک ها دتعدا کرد.  می را شروع خواهآنها   عی توز

ماسک ها به   ماسک در هفته است. ۱۵در حدود او مصرف  کباری  یبه ماسک ها ازی کار با اتوبوس سفر کند ، ن  ای مطالعه  یروز برا 

  افتی ماسک دراستفاده از  یبرا یر ی دستورالعمل تصو کی  هر شهروندبه همراه ماسک ها ،  بار در دسترس هستند. کی مدت دو هفته 

 . کند یم

  ی مال تی وضع ل ی کنند به دل یکنند و احساس م یکه از آنها درخواست م شهروندانیبه آن دسته از   عی توز یماسک صورت در محل ها

 . شود   یداده م توانند ماسک خود را بدست آورند ی خود نم

در موقع توزیع ماسک ها   ، کند یم  تی فعال یخدمات اجتماع ری عنوان معاون مد به   که Päivi Junnilainenطبق گفته پیوی یونیالینن   -

 . است  یکاف شرایط، از   شهروندهر  تجربه بلکه ،  نمی شود  یبررس ای درخواست  شهروندان ی ها ییدارا  ای  یاطالعات شخص

 سالم باشد. باید  می آید ماسککه کسی که برای گرفتن آوری می شود  ادی  نی شهر همچن از طرف 

 Jyväskyläنقاط توزیع ماسک در شهر یووسکوال  

    دی جد یبرنامه زمان  به بعد .24.8 خی از روز دوشنبه تار .کنند دریافت   یتوانند ماسک ها را از مکان ها یکم درآمد م شهروندان

، ساعات باز  Hannikaisenkatu 37به  آدرس   Hannikaiskadun sosiaaliasemaایستگاه سوسیال هانیکاسکاتو  -

 .از ظهربعد  ۱۴  صبح تا  ۱۰بودن از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  

 

بعد  ۱۳ صبح تا  ۱۰دوشنبه تا جمعه از ساعت   Kotoutumispalvelut ، Väinönkatu 1کوتوتومیس پالولوت  -

 از ظهر.

 

،  Palokka، پالوکا Kyllö، کولو  Kuokkala، کوکاال Korpilahtiایستگاه های بهداشتی: مرکز، کورپی الحتی  -
 .Tikkakoski، و تیکاکوسکی  Säynätsalo، سونتسالوSampoharjuسامپوهاریو 

بعد از ظهر  ۱۶  یال  ۱۲سه شنبه ها  و پنجشنبه ها از ساعت  
sasemathttps://www.jyvaskyla.fi/terveys/tervey  

 
-  Kansalaistoiminnankeskus Matarankatu 6 A  صبح تا    ۹نج شنبه از ساعت پتا از روزهای دوشنبه

 بعد از ظهر باز است.   ۲

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat
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ViaDia Jyväskylä ry, Polttolinja 9 بعد از ظهر ۲صبح تا  و ۸.۳۰ از دوشنبه تا جمعه و از ساعت. 
 

،  Sovatek، بیمارستان مرکزی مربوط به انجمن سواتک Hanskaهانسکا مرکز خدمات از قبیل غیر از اینها 

Ruokapankki   و شرکت کاتولهتوس Katulähetys   .ماسک ها را برای مشتریانی که الزم دارند توزیع می کنند

 خدمات مربوط به مراقبت از سالمندان ماسک را برای مشتریانی که کم درآمد هستند توزیع می کنند. 

  .تشکر می کند Junnilainen یونیالینن، وستندیپ عیمرحله به توز نیکه در ا ییاز شرکا فراوانتشکر  -

ستگاه خدمات اجتمایی هانیکایستنکاتو یساکنان می توانند به ا ،در صورت لزوم برای اطالعات بیشتر

Hannikaistenkadun sosiaaliasema   و یا اویواکسکوس  ۰۱۴۲۶۶۳۶۲۴با شمارهOivakeskus  با شماره

 تماس بگیرند. ۰۱۴۲۶۶۱۸۰۱

 : Jyväskylä سایت کرونا شهر یووسکوال 

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

 (  THL  )  وزارت بهداشت و رفاه

https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-

turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja 

 

 

 

 

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

