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  ،رفھ کردنسو دست ھا  رعایت نظافت و بھداشت بمانید و بھ در خانھ

!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: 

 
نھایت سعي خود را انجام دھد تا در صورت  ،ھر فرد. نمائیدو معاشرت اجتماعي خود داری از جمع شدن  •

امکان در خانھ بماند. این بھ آن معني است، کھ مثال" اگر امکانش باشد، در خانھ کار کنید. جمع شدن بیش از 
 خود داری کنید.  ،از جمع شدن در اماکن عمومي؛ لذا اعالن شده استممنوع ده نفر در اماکن عمومي 

دیگر با دیگران فاصلھ بگیرید و دو متر دو تر از بروید،  بھ بیرون از خانھ یدباحتما" ، اگر بخاطر کار مھم •
  قرار بگیرید.

ط شما از طریق تلفن یا از راه ھای انترنتي ارتبا اقارب و آشنایان در خانھ بمانند. ،سالھ 70افراد باالی سن  •
بھ مغازه مي روید، وسایل خریده شده را  ،خود عضو فامیليمسن فرد مایحتاج بگیرند. اگر برای خریدن 

 برقرار نشود. وی با بیرون خانھ اش بگذارید تا تماس مسقیم  وازهپشت در
دست خود بخصوص در اماکن عمومي. ، رفھ کردن توجھ نمائیدرعایت نظافت و بھداشت، دست ھا و سبھ  •

دست مال رفھ کردن یا عطسھ زدن از . در وقت سبشوئیدثانیھ  20حد اقل بھ مدت و آب گرم را با صابون 
بیني و بطرف دست خود را  ،رنج دست خود را پیش بیني بگیرید. ھرگز در این وقتبیني استفاده کنید و یا آ

 دھان نبرید.
شده مصاب بیشتر کساني کھ بھ ویروس کرونا اندک دارید، در خانھ بمانید! سرما خورده گي و ریزش اگر  •

بھ درمان  چنانچھ ضرورت صحت شان بھبود یافتھ است.مدت یک ھفتھ استراحت در خانھ، ظرف ، در اند
 کتر مراجعھ کنید. ابھ دحتما" پیدا کردید، 

ن مخصوص ولفیت نمبربھ دارید، و تنگي نفس  بت ضعیت شده است، بطور واضحشما  اگر وضعیت صحي •
-20(روزھای ھفتھ  09 310 10024ن ولفیھلسینکي تماس بگیرید: ت ارواليراھنمایي ویروس کرونا در ش

 زنگ بزنید.  116 117خدمات اضطراری  نمبر تیلفوناوقات دیگر بھ آخر ھفتھ و ). در 7
 نقلیھ عمومي خود داری کنید. لسایسعي کنید از تردد با و اگر ممکن است، •
بصورت  ،در خانھدور با ماندن شاگردان از راه  ،مکاتب تخنیکي و حرفویو  لیسھ ھاابتدائیھ،  کاتبم •

اگر ضرورت داشتھ  1-3 مکتب ابتدائیھ اول تا سومشاگردان صنف ھای البتھ  دیجیتال آموزش داده مي شود؛
کھ اگر امکانش  ،بروند و بطور حضوری درس بخوانند، اما جدا" تاکید مي شود مکتبباشند، مي توانند بھ 

 اموزند. انترنتي بید و از طریق دیجتالي و باشد، آنھا نیز در خانھ بمانن
از شیوع  پیش گیریکاھش و  د، بمنظوربرای آنھایي کھ ضرورت دارند، باز خواھند بو ھا کودکستان •

  .در خانھ نگھداری کنند شان رافرزندان  ،مي توانند جدا" از والدین تقاضا مي شود کھ اگر ،ویروس کرونا
تا اطالع  شاروالي ھلسینکي  aika-vapaakulttuurin ja و اوقات آزاد کلتوریتمام خدمات اداره  •

حوض ھای ، ن مثال، کتابخانھ ھا، مراکز سپورتياین بھ آن معني است، کھ بعنواثانوی، مسدود خواھند بود. 
 بستھ خواھند بود. ثانوی ، مراکز جوانان تا تصمیم کلتوری، مراکز یم ھاموزاب بازی، 


