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محدودیتها و توصیههای جاری در خصوص خدمات شهرداری
تامپره
تامپه دستورالعملهای ارائه شده توسط تیم راهنمای کرونا در منطقه  Pirkanmaaرعایت
در رابطه با خدمات شهرداری ر
یمشوند  .توصیهها و محدودیتهای جاری در خصوص خدمات شهرداری عبارتند از:
ر
ی
ورزش
حداکپ ده نفر زیر سن  20سال ،در سالنهای
انجام فعالیتهای اوقات فراغت و رسگریمهای گرویه متشکل از
ن
همچنی در فضاهای رسپوشیده متعلق به مدارس ،مهد کودکها و کتابخانهها ،مجاز
رسپوشیده متعلق به شهرداری و
ی
ورزش رسپوشیده و باشگاههای بدنسازی زیر نظر شهرداری تا اطالع ثانوی بسته
یمباشند .در غپ اینصورت ،سالنهای
یمباشند.
ی
ورزش متشکل از افراد زیر  20سال ،گروههای دانشآموزان ،سالمندان باالی 65
استخرها بطور محدود و برای گروههای
سال ،افراد استفاده کننده از کارت شنای ویژه و افراد بازنشسته باز هستند.
ی
ی
ورزش تماش و رزیم کماکان و تا زمان صدور توصیههای جدید از جانب
ورزش گرویه بزرگساالن و رشتههای
فعالیتهای
تیم راهنمای کرونا ،متوقف یممانند.
یم توان بحالت نرمال وارد کتابخانه شده و کتابهای موجود در کتابخانه را به امانت گرفت ویل سالنهای مطالعه و فضاهای
ی
ن
سالمت
اجعی از لحاظ
دیگر داخل کتابخانه که مخصوص انجام کارها و رسگریمهای دیگر یمباشند ،هنوز بستهاند .اگر مر
ی
بایست از ماسک استفاده کنند.
دارای محدویت استفاده از ماسک نباشند،
ی
مکانهای فرهنگ و موزهها باز یمباشند( .موزه  Milavidaدر ماه فوریه باز یمشود).
مراکز جوانان تا اطالع ثانوی تعطیل هستند.
ر
حداکپ تا ده نفر ،رعایت یمشود.
در اماکن رسپوشیده متعلق به شهرداری در تمام مراسم عمویم ،محدودیت
ی
آموزش دانشرساهای کارگری و میل ( ) Työväen- ja kansalaisopistotبه آموزش آنالین تغیپ یافته و یا
دورههای
متوقف شده است و این امر تا زمان صدور توصیههای جدید از جانب تیم راهنمای کرونا در منطقه ،ادامه دارد .آموزش
ی
هپی برای افراد زیر  20سال یمتواند در گروههای ی
مقدمات موضوعات ن
کمپ از ده نفر تحقق یابد.
تامپه توصیههای سازمان بهداشت و رفاه ( ) THLرا در خصوص استفاده از ماسک رعایت یمنمایند که
مدارس شهرستان ر
.
استفاده از ماسک را برای کلیه افراد باالی  12سال توصیه یمکند دانش آموزان ،ماسک و نحوه استفاده از آن را از مدرسه
دریافت یمکنند.
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تامپه در ضمن انجام کلیه وظایف کاری خویش در تمام محلهای کار زیر نظر شهرداری ،از جمله
کارمندان شهرستان ر
ابتدات ،مدارس متوسطه و ادارات ،از ماسک استفاده یمکنند .کارکنان مهدکودکها و مدارس
مهدکودکها ،مدارس
ی
ن
ن
اجعی
یمتوانند بجای ماسک ،از شیلد استفاده کنند .خدمات اجتمایع و درمات در درجه اول بصورت خدمات محیل به مر
تامپه بصورت حضوری ادامه یمیابند.
ارائه یمشوند .آموزش مقطع
ابتدات و متوسطه در ر
ی
از سفرهای غپ نضوری بویژه به استانهای با شیوع باال که ازجمله آنها در حال ن
حاض هلسینگ و حومه اطراف آن یمباشد،
ن
پرهپ شود.
www.tampere.fi/coronavirus

