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 ابق في المنزل وتذكر النظافة الصحیة الجیدة
 

مارس، أعلنت الحكومة الفنلندیة حالة الطوارئ لمنع انتشار فیروس ) آذار 16 (في
 لحمایة الناس.ونتیجة لذلك، تم تقدیم العدید من التوصیات ) الفیروس التاجي(كورونا 

 ولھذه الغایة، اتخذت مدینة ھلسنكي القرارات والتوصیات التالیة للسكان 
 

 تجنب االتصاالت االجتماعیة •
ھذا یعني، على سبیل المثال، العمل من المنزل، إن .  یجب على الجمیع البقاء في المنزل

غیر الضروري تقتصر التجمعات العامة على عشرة أشخاص ویجب تجنب التواجد و.   أمكن
 في األماكن العامة

 
 منزلك، ابق على بعد مترین من األخرین إذا كنت بحاجة إلى الخروج من •
 
 أن یلزموا المنزل  70 على األشخاص فوق سن •

إذا ذھبت للتسوق لكبار . یجب على األقارب التواصل فقط عبر الھاتف أو بأي وسیلة إلكترونیة
 البابالسن من أقاربك، فاترك االغراض خارج 

 
 تذكر مبادئ النظافة الجیدة للید وعند السعال •

عندما تسعل أو تعطس،  .ثانیة على األقل 20 اغسل یدیك لمدة .خاصة في األماكن العامة
 مرفقك، ال في یدیك أبًدا فياستخدم مندیًال أو أعطس 

 
 إذا كنت تعاني من أعراض األنفلونزا الخفیفة، ابق في المنزل •

یتعافى بعد اسبوع راحة في  )الفیروس التاجي (كورونامعظم المرضى المصابین بفیروس 
 المنزل، دون الحاجة إلى رعایة طبیة

 
 

إذا كنت تعاني من حالة إنخفاض عامة في صحتك، وحمى طویلة بشكل واضح وضیق في  •
 :فاتصل باستشارة ھلسنكي لفیروس كورونا، ھاتف التنفس

في األوقات األخرى، اتصل  ).  ء مسا- 8 صباًحا 7 األسبوع منأیام 10024 09310 (
 :  117 116 بخدمات الطوارئ، ھاتف

 
 تجنب بقدر إمكانك استخدام وسائل النقل العام •
 
تم تعلیق التعلیم االبتدائي والثانوي والمھني المباشر ویمكنك متابعة الدراسة عن بعد من  •

على  بالتوجھ إلى المدرسة للحصول1-3 یُسمح لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في الصفوف   .منزلك
المكان ولكننا نوصي الجمیع بشدة بالتزام الدراسة عن بعد من المنزل، إن  دروس على عین

 .أمكن
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إذا كان في اسطاعتك رعایة أطفالك الذین ھم في سن الروضة في المنزل، فال  •
 تبقى مراكز الرعایة النھاریة مفتوحة لجمیع المحتاجین للرعایة.  التأخذھم إلى روضة األطف

ومع ذلك، نأمل، من أجل إبطاء الوباء، أن یبقى األطفال الذین یمكن لوالدیھم رعایتھم في .
 .المنزل

 
 حالیًا حتى إشعارآخر  جمیع الخدمات الثقافیة والترفیھیة في مدینة ھلسنكي مغلقة •

المرافق الریاضیة وأحواض السباحة والمتاحف والمراكز الثقافیة وھذا یعني أن المكتبات و
 ومراكز الشباب مغلقة الى أجل غیر مسمى

 
 
 
 
 


