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القيود والتوصيات سارية المفعول بخصوص خدمات مدينة تامبيره
نلتزم بخصوص خدمات مدينة تامبيره بالتوجيهات التي أصدرها الفريق اإلقليمي للتوجيه بخصوص كورونا لبركانما .التوصيات
والقيود التالية سارية المفعول بخصوص خدمات المدينة:
ي سمح بفعاليات وأنشطة مجموعات الهوايات التي عدد أفرادها كحد أقصى عشر أشخاص تقل أعمارهم عن  20سنة ،في األماكن
التابعة للبلدية المخصصة للرياضة في األماكن الداخلية ،وكذلك في األماكن الداخلية للمدارس ولحضانات األطفال وللمكتبات العامة.
بخالف ذلك فإن األماكن الداخلية لممارسة الرياضة وقاعات ألعاب اللياقة البدنية (الجيم) التابعة للبلدية مازالت مغلقة في الوقت الحاضر
حتى إشعار آخر.
المسابح مفتوحة بشكل محدود ،أي لمجموعات الهوايات للذين تقل أعمارهم عن  20سنة ،ولمجموعات طالب المدارس ولكبار السن
الذين تزيد أعمارهم عن  65سنة ولمستعملي بطاقة المسبح الخاصة وللمتقاعدين.
سوف تستمر فترة إيقاف ممارسة الرياضة الجماعية وأصناف الرياضة التي تتضمن التواصل مع اآلخرين وأصناف رياضة
المصارعة ،إلى أن يوصي الفريق اإلقليمي للتوجيه بخصوص كورونا خالف ذلك.
من الممكن الدخول إلى المكتبات العام ة ألخذ المواد المستعارة بشكل طبيعي من على الرفوف ،ولكن األماكن المخصصة للصحف
والمجالت وقاعات القراءة واألماكن المخصصة للعمل وممارسة الهوايات مازالت مغلقة .يتوجب على الزبائن استخدام كمامات الوجه،
إذا لم يكن هناك مانع متعلق بالصحة الستخدامها.
األماكن الثقافية والمتاحف مفتوحة( .سوف تفتح ميالفيدا " "Milavidaفي شهر فبراير).
سوف تبقى األماكن المخصصة للشباب مغلقة في الوقت الحاضر حتى إشعار آخر.
يتم االلتزام بخصوص جميع األحداث والمناسبات العامة في األماكن الداخلية للبلدية بأن يكون الحد األقصى من المشاركين عشر
أشخاص.
تم تحويل الدراسة في معاهد القوى العاملة وفي المعاهد الشعبية إلى التعلم عن بعد أو تم إيقافها ،إلى أن يوصي فريق كورونا اإلقليمي
بخالف ذلك .من الممكن إنجاز التعليم األساسي للفنون للذين تقل أعمارهم عن  20سنة من خالل مجموعات يقل عدد المشاركين فيها
عن عشر أشخاص.
تلتزم مدارس مدينة تامبيره بتوصيات استخدام الكمامة لمؤسسة الصحة والرفاهية ( ،)THLحيث أنها توصي بأن يستخدم كل الذين
تزيد أعمارهم عن  12سنة الكمامات .يحصل الطالب على الكمامات والتوجهات المتعلقة باستعمالها من المدرسة.
يستخدم العاملو ن في مدينة تامبيره كمامات الوجه أثناء تأديتهم لمهام عملهم في جميع أماكن العمل التابعة للبلدية ،بما في ذلك حضانات
األطفال ومدارس التعليم األساسي ومؤسسات التعليم المتوسط وأثناء العمل في المكاتب .بإمكان العاملين في حضانات األطفال والمدارس
استخدام القناع الواقي بدل كمامة الوجه .نقدم خدمات الرعاية االجتماعية والصحية لجميع الزبائن في المقام األول من خالل خدمة تقدم
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في المكان عن قرب .الدراسة في التعليم األساسي والتعليم المتوسط سوف تستمر في تامبيره من خالل الدراسة في المكان عن قرب.
نتجنب السفر غير الضروري على وج ه الخصوص إلى المقاطعات التي في حالة انتشار للعدوى ،أي في الوقت الحاضر على سبيل
المثال في منطقة هلسنكي.
www.tampere.fi/coronavirus

