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 توصيات أكثر صرامة
 نناشد جميع المقيمين في المقاطعة على : 

  

تجنب بقدر اإلمكان اإلتصال الجسدي باألشخاص الذين ال يعيشون معهم. وهذا يعني ، من بين أمور أخرى ، تجنب  •

الحفالت و السياقات اإلجتماعية المماثلة. هذا كما يجب أيًضا تجنب القيام بأنواع معينة من تنظيم أو المشاركة في 

األنشطة إذا كان من غير الممكن القيام بها دون الحفاظ على المسافة الجسدية المطلوبة بينك وبين اآلخرين، مثل 

 لغير مبّرر طبياً. الرياضات التي تتطلب اإلحتكاك الجسدي أو الرعاية الصحية أو التجميل ا

تجنب التواجد في البيئات الداخلية المغلقة مثل المحالت التجارية ومراكز التسوق والمتاحف والمكتبات والحمامات  •

والصاالت الرياضية. بينما يمكنك القيام بالزيارات الضرورية ، على سبيل المثال، إلى محالت بيع المواد الغذائية  

 والصيدليات.

على سبيل المثال، في اإلجتماعات والحفالت الموسيقية والعروض والتدريب الرياضي والمباريات تجنب المشاركة،  •

 أو بعد ذلك.   2005والمسابقات. يُستثنى من هاته التوصية التدريب الرياضي لألطفال والشباب المولودين في عام  

والفحوصات الطبية. يجب على أي  التوصيات ال تشمل اإلتصال الوثيق الضروري ، مثل زيارات الرعاية الصحية  •

 أن يتجنب اإلتصال الوثيق باآلخرين. 19-شخص يعاني من أعراض قد تكون لـفيروس كوفيد 

تجنب القيام بالرحالت الغير ضرورية. يمكن أن يساهم السفر والرحالت في زيادة إنتشار العدوى ألنك غالبًا ما تقابل   •

التوصية ال تشمل السفر إلى العمل أو الدراسة / الشغل أو الرعاية التي تتطلب منك أشخاًصا ُجدد أثناء الرحالت. هذه 

 التواجد على عين المكان. 

 توصيات عامة أكثر صرامة موجهة ألماكن العمل و المؤسسات

ن  يجب على المؤسسات وأرباب العمل إتخاذ التدابير الالزمة حتى يتمكن الجميع من إتباع التوصيات العامة. يمكن أ •

تتمثل إجراءات أصحاب العمل في حث الموظفين على العمل من المنزل، وتوفير المعطيات المالئمة إلمكانية العمل من  

المنزل ، وتأجيل رحالت العمل والمؤتمرات واإلجتماعات المادية األخرى. يمكن للمؤسسات األخرى العمل على تقليل  

 إلى جانب تقديم بدائل رقمية.  عدد الزوار في نفس الوقت ، وتعديل ساعات العمل،

 

 

 

Phone number for general questions about the new coronavirus 

010-831 80 10 

Region Värmland's phone number for general questions about the new coronavirus in different 

languages. Open on weekdays between 9am and 12am and between 1pm and 3pm. We can answer 

questions in Arabic, Dari, Somali, Tigrinya, Amharic and Russian. 


