
كي یبق مع  مجت في نفس الوقت ھو دعم ال ھدف  رة على الوباء. ال یدة للسیط ة جد محلی عثور على وسائل  ة ویسعى لل منطق كورونا في ال ة تسارع االنتشار ابشأن انتشار  مرحل ة جمیع لوائح وتوصیات  منطق ي ال عیل ف ة تسارع انتشار الوباء. تم تف مرحل ھا في  ة وضواحی عاصم ة ال منطق مفتوًحا.  حدى  منلتي  ّكز بشكل خاص على  ُر ھا ت ة، حیث أن جدید عالیات  ماذج ف ن توصیات ون صدار القرار اآلن بشأ ة. تم إ ة والصحی ماعی جت ھا وزارة الخدمات اال مل التشدت ُك ة، ت محلی مناسبات الخاصة. التوصیات والقیود ال ة وكذلك أثناء ال م عا ل الخدمات الخاصة وال عم ومن خال مطا عات ع انتشار الوباء في ال ھا. ری كل ة  مستوى الدول والتوصیات التي على 

حددت منطقة العاصمة وضواحیھا وسائل جدیدة للحد من انتشار وباء 
نماذج العمل للتعرف على المطاعم التي ُتشّكل خطرًا  -كورونا 

والتوصیة فیما یتعلق بالمناسبات الخاصة ُتصبح ساریة المفعول فوراً 
 مدینة ھلسنكي، سكرتاریة البلدیة|  08:15:48 6/10/2020

فریق التنسیق الخاص بكورونا لمنطقة العاصمة وضواحیھا قلق بشأن انتشار كورونا في 
للسیطرة على الوباء. الھدف في نفس الوقت  المنطقة ویسعى للعثور على وسائل محلیة جدیدة

ھو دعم المجتمع كي یبقى مفتوًحا. منطقة العاصمة وضواحیھا في مرحلة تسارع انتشار 
الوباء. تم تفعیل في المنطقة جمیع لوائح وتوصیات مرحلة تسارع االنتشار التي حددتھا 

توصیات ونماذج فعالیات  وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة. تم إصدار القرار اآلن بشأن
جدیدة، حیث أنھا ُترّكز بشكل خاص على منع انتشار الوباء في المطاعم ومن خالل الخدمات 
الخاصة والعامة وكذلك أثناء المناسبات الخاصة. التوصیات والقیود المحلیة، تُكمل التشریعات 

والتوصیات التي على مستوى الدولة كلھا.

بكورونا بشأن نماذج الفعالیات لمنطقة العاصمة وضواحیھا، حیث أنھ یتم من قرر فریق التنسیق الخاص 
خاللھا تعزیز مراقبة المطاعم وفقاً لقانون األمراض المعدیة. الھدف من نموذج العمل ھو التدخل من خالل 

فعالیات ُمحددة بخصوص المطاعم التي ُتشّكل خطراً كبیراً وبخصوص التصرفات التي ُتشّكل خطراً.
) والبلدیات تتعرف على المطاعم HUSخصوص نموذج الفعالیات فإن إدارة مستشفیات ھلسنكي وأووسیما (ب

التي ُتشّكل خطرًا كبیرًا في منطقة العاصمة وضواحیھا، والتي ال تلتزم بقانون األمراض المعدیة وال 
ان ظروف صحیة آمنة. الوكالة بااللتزامات التي ُمنحت وفًقا للتشریع، أو أنھا غیر قادرة بخالف ذلك على ضم

اإلداریة اإلقلیمیة لجنوب فنلندا ُتجري أعمال تفتیش (فحص) للمطاعم بشّكل ُمحدد. إذا تبین أن ھناك قصور 
متعلق بالسالمة الصحیة أو أن الفعالیة التي ُتشّكل خطورة عالیة قد استمرت، فإن الوكالة اإلداریة اإلقلیمیة 

تعلیمات بإصالح الفعالیة أو إغالق المطعم لفترة مؤقتة. نموذج الفعالیة ُیصبح  لجنوب فنلندا بإمكانھا إصدار
ساري المفعول فورًا. إذا كان نموذج الفعالیة فّعاًال، فإن ذلك من الممكن أن ُیؤدي في أفضل الحاالت إلى أنھ 

ال تكون ھناك حاجة لفرض قیود جدیدة على الفعالیات تمس جمیع المطاعم بنفس القدر.
وصي فریق التنسیق الخاص بكورونا أیًضا ممارسي العمل الحر للقطاع الخاص، بأن یطلبوا من الزبائن یُ 

استعمال كمامات الوجھ أثناء جمیع الحاالت. التوصیة تمس ممارسي العمل الحر، الذین تحدث مقابالت 
حداث الریاضیة. التشریعات الزبائن في أماكنھم، كالمحالت التجاریة ومراكز التسوق والخدمات الثقافیة واأل

الحالیة ساریة المفعول، ال تسمح بفرض إلزامیة استخدام كمامة الوجھ أثناء الخدمات العامة. الفریق ُیوصي 



بشدة على كل حال باستخدام الكمامة أثناء جمیع الحاالت وأیضًا في األماكن الخاصة بالفعالیات والخدمات 
ت العامة والمتاحف والخدمات الثقافیة األخرى. العامة، كالمواصالت العامة والمكتبا

قرر الفریق باإلضافة لذلك أن ُیوصي وبشدة على توخي الحیطة والحذر الشدیدین وضبط النفس أثناء تنظیم 
المناسبات الخاصة. جزء ھام من حاالت انتشار فیروس كورونا كان متعلًقا بالمناسبات الخاصة أو قضاء 

لخاصة. التوصیة الُمشددة تمس على سبیل المثال االحتفاالت الخاصة وقضاء وقت وقت الفراغ في األماكن ا
الفراغ أو تنظیم االحداث أو المناسبات المتعلقة بالدراسة.

"الوباء ینتشر بشكل ُمقلق في منطقة العاصمة وضواحیھا. باإلضافة لذلك فإن فعالیات فرض القیود التي تم 
تسبب بضرر اجتماعي ومادي. الوضع المتعلق بالوباء سوف یستمر لفترة طویلة القیام بھا لمنع انتشار الوباء ت

وھدفنا ھو منع انتشار الفیروس في المجتمع وتأمین قدرة التحّمل للرعایة الصحیة وحمایة على وجھ 
الخصوص األشخاص الذین یتبعون للفئات المعرضة للخطر بحیث تبقى قدرة المجتمع على الفعالیة في نفس 

جیدة بأكبر قدر ممكن. اإلجراءات المحلیة المتخذة تكون في أفضل أحوالھا عملیة وموّجھة ومؤثرة. الوقت
یان فابافووري نسعى جاھدین للتواصل بخصوصھا مًعا وبشكل واضح"، ھذا ما قالھ رئیس بلدیة ھلسنكي 

)Jan Vapaavuori(، ورئیس بلدیة إسبو) یوّكا ماكیالJukka Mäkelä(،ریتفا ة فانتا ورئیسة بلدی
Mikaمیكا سالمینین () THLومدیر مؤسسة الصحة والرفاھیة (، )Ritva Viljanenفیلیانین (

Salminen(، والمدیرة العامة للوكالة اإلداریة اإلقلیمیة لجنوب فنلندا) میریا إكفیستMerja Ekqvist(
.)Juha Tuominenیوھا توومینین (ورئیس اإلدارة لمستشفیات ھلسنكي وأووسیما 

فریق التنسیق الخاص بكورونا لمنطقة العاصمة وضواحیھا ُیجھز إلصدار قرارات محلیة

) وإدارة مستشفیات ھلسنكي وأووسیما THLقامت بلدیات ھلسنكي وإسبو وفانتا ومؤسسة الصحة والرفاھیة (
)HUS 10بكورونا بتاریخ ) والوكالة اإلداریة اإلقلیمیة لجنوب فنلندا بتأسیس فریق تنسیق إقلیمي خاص

.  ھدف الفریق الذي ُیطبق نموذج العمل اإلقلیمي لوزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة ھو 2020سبتمبر 
تعزیز التصور المشترك الخاص بالوضع وتنسیق وتجھیز اإلجراءات اإلقلیمیة والمحلیة.

والتنسیق بناًء على التصور المشترك الفریق المكون من اإلدارة العلیا مسؤول عن التجھیز لصنع القرار 
للوضع. یتم اتخاذ القرارات من قبل كل فاعل في نطاق اختصاصھ. یعمل الفریق على تكثیف التعاون القائم 

في منطقة العاصمة وضواحیھا طوال فترة أزمة كورونا.
مدینة ھلسنكي ھي المسؤولة عن تنظیم فعالیات الفریق.
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)، وكذلك النسخ المترجمة إلى Hel.fiسوف ننشر بیان المعلومات ھذا بأسرع وقت ُممكن على صفحات (
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عبارة عن مؤسسة اإلدارة المركزیة لبلدیة ھلسنكي. ھدفنا ھو أن تقدم المدینة أفضل ما سكرتاریة البلدیة ھي 
لدیھا لسكان المدینة وتنجح أثناء المنافسة المتزایدة. نقوم بإجراء التجدیدات وفًقا إلستراتیجیة المدینة بالتعاون 

مع مجاالت الفعالیات.
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STT -إذا لم یكن بإمكانك رؤیة البرید اإللكتروني بشكل جید، فانتقل لقراءتھ من خالل صفحات استعالمات 


