در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻧظﺎﻓت و ﺑﮭداﺷت دﺳت ھﺎ و ﺳرﻓﮫ ﮐردن،
ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد!
ﺑﺧﺎطر ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭﺗر اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﺷﺎرواﻟﻲ ھﻠﺳﯾﻧﮑﻲ ،ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ذﯾل را اﺗﺧﺎذ ﮐرده و از ﺗﻣﺎم
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﮭر ھﻠﺳﯾﻧﮑﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﮔردد ،ﮐﮫ ﺑطور ﺟدی در رﻋﺎﯾت آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
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•
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•

از ﺟﻣﻊ ﺷدن و ﻣﻌﺎﺷرت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧود داری ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھر ﻓرد ،ﻧﮭﺎﯾت ﺳﻌﻲ ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ در ﺻورت
اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد .اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﻲ اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﺛﻼ" اﮔر اﻣﮑﺎﻧش ﺑﺎﺷد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .ﺟﻣﻊ ﺷدن ﺑﯾش از
ده ﻧﻔر در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻣﻧوع اﻋﻼن ﺷده اﺳت؛ ﻟذا از ﺟﻣﻊ ﺷدن در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﻲ ،ﺧود داری ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﺧﺎطر ﮐﺎر ﻣﮭم ،ﺣﺗﻣﺎ" ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد ،ﺑﺎ دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد و دو ﻣﺗر دو ﺗر از دﯾﮕر
ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.
اﻓراد ﺑﺎﻻی ﺳن  70ﺳﺎﻟﮫ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﻗﺎرب و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ از راه ھﺎی اﻧﺗرﻧﺗﻲ ارﺗﺑﺎط
ﺑﮕﯾرﻧد .اﮔر ﺑرای ﺧرﯾدن ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﻓرد ﻣﺳن ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾﻠﻲ ﺧود ،ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ﻣﻲ روﯾد ،وﺳﺎﯾل ﺧرﯾده ﺷده را
ﭘﺷت دروازه ﺑﯾرون ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﺳﻘﯾم ﺑﺎ وی ﺑرﻗرار ﻧﺷود.
ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻧظﺎﻓت و ﺑﮭداﺷت ،دﺳت ھﺎ و ﺳرﻓﮫ ﮐردن ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﺑﺧﺻوص در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﻲ .دﺳت ﺧود
را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﮔرم ﺣد اﻗل ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﺋﯾد .در وﻗت ﺳرﻓﮫ ﮐردن ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ زدن از دﺳت ﻣﺎل
ﺑﯾﻧﻲ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ آرﻧﺞ دﺳت ﺧود را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﻲ ﺑﮕﯾرﯾد .ھرﮔز در اﯾن وﻗت ،دﺳت ﺧود را ﺑطرف ﺑﯾﻧﻲ و
دھﺎن ﻧﺑرﯾد.
اﮔر ﺳرﻣﺎ ﺧورده ﮔﻲ و رﯾزش اﻧدک دارﯾد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد! ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺻﺎب ﺷده
اﻧد ،در ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اﺳﺗراﺣت در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺻﺣت ﺷﺎن ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺿرورت ﺑﮫ درﻣﺎن
ﭘﯾدا ﮐردﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ" ﺑﮫ داﮐﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﮔر وﺿﻌﯾت ﺻﺣﻲ ﺷﻣﺎ ﺑطور واﺿﺢ ﺿﻌﯾت ﺷده اﺳت ،ﺗب و ﺗﻧﮕﻲ ﻧﻔس دارﯾد ،ﺑﮫ ﻧﻣﺑر ﺗﯾﻠﻔون ﻣﺧﺻوص
راھﻧﻣﺎﯾﻲ وﯾروس ﮐروﻧﺎ در ﺷﺎرواﻟﻲ ھﻠﺳﯾﻧﮑﻲ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد :ﺗﯾﻠﻔون ) 09 310 10024روزھﺎی ھﻔﺗﮫ -20
 .(7در آﺧر ھﻔﺗﮫ و اوﻗﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﻣﺑر ﺗﯾﻠﻔون ﺧدﻣﺎت اﺿطراری  116 117زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
اﮔر ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺳﻌﻲ ﮐﻧﯾد از ﺗردد ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﺧود داری ﮐﻧﯾد.
ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ ،ﻟﯾﺳﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ و ﺣرﻓوی ،از راه دور ﺑﺎ ﻣﺎﻧدن ﺷﺎﮔردان در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺻورت
دﯾﺟﯾﺗﺎل آﻣوزش داده ﻣﻲ ﺷود؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﮔردان ﺻﻧف ھﺎی اول ﺗﺎ ﺳوم ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ  1-3اﮔر ﺿرورت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد و ﺑطور ﺣﺿوری درس ﺑﺧواﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺟدا" ﺗﺎﮐﯾد ﻣﻲ ﺷود ،ﮐﮫ اﮔر اﻣﮑﺎﻧش
ﺑﺎﺷد ،آﻧﮭﺎ ﻧﯾز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و از طرﯾﻖ دﯾﺟﺗﺎﻟﻲ و اﻧﺗرﻧﺗﻲ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد.
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑرای آﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺿرورت دارﻧد ،ﺑﺎز ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺑﻣﻧظور ﮐﺎھش و ﭘﯾش ﮔﯾری از ﺷﯾوع
وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﺟدا" از واﻟدﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷود ﮐﮫ اﮔر ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ،ﻓرزﻧدان ﺷﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﻧد.
ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت اداره ﮐﻠﺗوری و اوﻗﺎت آزاد  kulttuurin ja vapaa-aikaﺷﺎرواﻟﻲ ھﻠﺳﯾﻧﮑﻲ ﺗﺎ اطﻼع
ﺛﺎﻧوی ،ﻣﺳدود ﺧواھﻧد ﺑود .اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﻲ اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣراﮐز ﺳﭘورﺗﻲ ،ﺣوض ھﺎی
اب ﺑﺎزی ،ﻣوزﯾم ھﺎ ،ﻣراﮐز ﮐﻠﺗوری ،ﻣراﮐز ﺟواﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺛﺎﻧوی ﺑﺳﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺑود.
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