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توجيهات مشددة في فسترنورالند
ابتداًء من 16 نوفمبر )تشرين ثاني( نناشد جميع المتواجدين في فسترنورالند الحرص على القيام بما يلي:

تجنب التواصل الجسدي مع األشخاص آخرين غير الذين تسكن معهم. من بين ما يعنيه ذلك االمتناع تماماً عن تدبير الحفالت   •
أو المشاركة فيها أو ما يشابه ذلك من االختالط االجتماعي. كما يتوجب عليك أن تتجنب بعض أشكال األنشطة التي ال يمكن 

عملها بدون تباعد جسدي عن اآلخرين، مثل رياضات المصارعة والمالكمة أو الرعاية الصحية والتجميل التي ال يعللها سبب 
طبي.

تجنب التواجد في البيئات الداخلية مثل المتاجر، مراكز التسوق، المتاحف، المكتبات العمومية، المسابح وأندية التمارين البدنية.   •
يمكن عمل زيارات ضرورية مثالً في محالت بيع المواد الغذائية والصيدليات. 

تجنب المشاركة على سبيل المثال في االجتماعات، الحفالت الموسيقية، االستعراضات، التمارين الرياضية، المباريات   •
والمسابقات. ال يسري هذا على التمارين الرياضية لألطفال والشبيبة من مواليد عام 2005 أو بعد ذلك. التواصل القريب الالزم 

مثالً خالل الرعاية الطبية والفحوصات الطبية غير مشملة بهذه التوجيهات. على أي حال فمن المهم التفكير بأنه يتوجب على 
الشخص الذي يعاني من أعراض يمكن أن تكون مرض كوفيد – 19 أن يتجنب التواصل القريب مع اآلخرين.

تجنب عمل السفريات غير الالزمة. السفريات بين القطاعات يمكن أن تساهم في نشر العدوى ألن المرء يقابل في أغلب   •
األحيان أشخاص جدد وهذا يؤدي إلى بدء انتشار جديد للعدوى. لذلك يتوجب عليك أن تتجنب قدر اإلمكان مثل هذه السفريات. 

تسري التوجيهات أيضاً على السفريات إلى قطاعنا من القطاعات األخرى. إنه هذه التوجيهات ال تهدف إلى منع الناس من 
الذهاب مثالً إلى مقر العمل، الدراسة، الشغل أو الرعاية التي تتطلب وجود الشخص في المكان.

يشمل القرار أيضاً توجيهات عامة مشددة لمقرات العمل واألنشطة، على سبيل المثال المتاجر، المراكز التجارية والمنشآت 
الرياضية في فسترنورالند.

يجب على األنشطة وأرباب العمل اتخاذ إجراءات بحيث يتمكن كل شخص من اتباع التوجيهات العامة المذكورة أعاله. على   •
سبيل المثال يمكن أن تكون إجراءات رب العمل مناشدة المستخدمين وحفزهم على العمل من منازلهم، وأن يعرض عليهم 
ظروف أفضل للعمل من المنازل وتأجيل سفريات العمل، المؤتمرات واالجتماعات الشخصية. بالنسبة لألنشطة األخرى 

فبإمكانها تقليل عدد الزوار الذين يتواجدون في نفس الوقت، تكييف أوقات االفتتاح وعرض حلول الكترونية بديلة. قرر مجلس 
محافظة فسترنورالند تحديد عدد األشخاص الذين يسمح لهم التواجد في آن واحد في اللقاءات العامة واالستعراضات العامة 

بحيث ال يزيد عددهم عن 50 شخصاً. يسري هذا القرار ابتداًء من 18 نوفمبر )تشرين ثاني( .


