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 19-تشدید اإلجراءات الوقائیة للحد من إنتشار عدوى الكوفید
 في مقاطعة كرونوبیري

بالتعاون مع األطباء بسرعة كبیرة في مقاطعة كرونوبیري ولذلك قامت مدیریة الصحة العامة  19-تنتشر عدوى الكوفید 
المختصین في مقاطعة كرونوبیري باإلتفاق على تشدید اإلجراءات بالنسبة لسكان وزائري المنطقة. تكون فعالیة ھذه 

من نوفمبر/ تشرین الثاني وربما یتم تمدیدھا لفترة أطول. یجب على كّل من سكان  26اإلجراءات الجدیدة ساریة حتى یوم الـ 
تطبیق التوجیھات الجدیدة.كرونوبیري وزائریھا   

 تشدید التوجیھات في منطقة كرونوبیري
 یتوجب على الجمیع تحمل المسؤولیة والعمل من أجل الحد من إنتشار العدوى من خالل تطبیق التوجیھات التالیة:

المكتبات، المسابح اإلمتناع عن البقاء في األماكن المغلقة التي قد تزدحم بالناس مثل المتاجر، مراكز التسوق، المتاحف، 
 ونوادي الریاضة.

الیزال ممكناً الذھاب لمحالت معینة كالصیدلیة أو متجر المواد الغذائیة للتسوق، ولكن قم بذلك في أوقاٍت ال تكون فیھا ھذه -
 األماكن مزدحمة وتذّكر أن تحافظ على مسافة السالمة بینك وبین اآلخرین.

الكثیر من الناس في نفس الوقت مثل المكتبات، المباني الریاضیة، النوادي وحمامات تجنب زیارة األماكن التي یتواجد فیھا -
 السباحة. ال تلتقي باآلخرین في المكتبات أو في مراكز التسوق.

 علیك إیجاد طرق أخرى مناسبة لممارسة الریاضة. ال تشمل ھذه التوجیھات توجب ممارسة الریاضة ألسباب طبیة. 

اإلجتماعات، الحفالت، المعارض، ممارسة الریاضة الجماعیة، وحضور المبارایات والمسابقات. امتنع عن المشاركة في  

االمتناع عن حضور الفعالیات التي یتجمع فیھا عدد كبیر من الناس في نفس الوقت بغض النظر عما إن كانت تعقد في أماكن -
ا أن التنقالت منھا وإلیھا تشكل خطراً على الصحة العامة.مغلقة أو مفتوحة. تزداد خطورة إنتشار العدوى في ھذه الحاالت كم  

عن المشاركة في كل أنواع النشاطات الریاضیة باستثناء الریاضیین المحترفین وطالب  15امتناع كل األشخاص فوق سن الـ-
 المدارس الثانویة من فرع الریاضة وكذلك طالب المدارس اإلبتدائیة.

التنظیم والمشاركة في المسابقات الریاضیة التي تتطلب اإللتقاء باآلخرین والسفر، باستثناء امتناع كل الفئات العمریة عن -
 الریاضیین المحترفین.

 

تزامناً مع قرارات تشدید اإلجراءات الوقائیة في مقاطعة كرونوبیري قررت إدارة مقاطعة كرونوبیري منع التجمعات 
شخصاً.  50زید عن الـواللقاءات العامة إن كان عدد المشاركین فیھا ی  

 اإلمتناع عن اإلختالط باألشخاص اآلخرین، غیر أفراد عائلتك المقربة الذین یسكنون معك في نفس البیت.
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متٍر ونصف وتكون مدة اللقاء بھم أكثر من  –نقصد باإلختالط ھنا، األشخاص الذین تقابلھم وتكون المسافة بینك وبینھم متراً -
دقیقة. 15  

یھات اإللتقاء الضروري باآلخرین بحكم الفحوصات والمعاینات الطبیة مثالً.ال تشمل التوج-  

االمتناع عن ممارسة النشاطات التي ال تسمح لك بالحفاظ على مسافة السالمة الالزمة كالتجمعات الخاصة، لقاءات ما بعد -
ایة الصحیة والتجمیلیة التي ال تكون العمل، الحفالت، األعراس، دعوات العشاء وأعیاد المیالد وكذلك زیارة مراكز الرع

 ضروریة ألغراض طبیة.

یجب على كل النشاطات اإلقتصادیة في مقاطعة كرونوبیري إتخاذ التدابیر الالزمة لتسھیل تطبیق التوجیھات العامة الجدیدة 
 من قبل كل األشخاص.

قت، تخصیص أوقات الزیارة وقیام النشاطات نقصد بھذا تحدید عدد الزبائن / الزائرین الذین یقصدون المكان في نفس الو-
 بعرض خدماتھا إلكترونیاً/رقمیاً.

یجب على كل أصحاب العمل في مقاطعة كرونوبیري إتخاذ التدابیر الالزمة لتسھیل تطبیق التوجیھات العامة الجدیدة من قبل 
 الموظفین.

إمكانیاتھم لتطبیق العمل عن بعد. یكون من الضروري أیضاً تأجیل نقصد بھذا حث الموظفین على العمل من بیوتھم ودعم -
 رحالت العمل والمؤتمرات واإلجتماعات التي تتطلب حضورھم جسدیاً.

من خالل تطبیق الخطوات  19-یمكنك الحد من انتشار العدوى واإلصابة بالكوفید
 التالیة:

علیك األعراض مھما كانت طفیفة. إجراء تحلیل فیروس الكورونا إن الزمتك األعراض لفترة البقاء في المنزل إن ظھرت -
ساعة. 24أكثر من   

غسل الیدین بالماء والصابون جیداً وبشكل متكرر یومیاً. استعمال معقم الیدین في حال عدم توفر الماء والصابون.-  

اإلمتناع عن مالمسة الوجھ والعینین.-  

الفئات المعرضة لخطر اإلصابة.حمایة المسنین و-  

تطبیق التوجیھات والحفاظ على مسافة السالمة الالزمة.-  
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