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 نُوصي باستعمال كمامات الوجھ عند التعامل مع الخدمات االجتماعیة والصحیة 
نُو صي باستعمال كمامات الوجھ في أماكن االستقبال وفي أماكن االنتظار للخدمات االجتماعیة والصحیة. التوصیة تستند على 
السیاسة الوطنیة لمؤسسة الصحة والرفاھیة، وھي تمس األشخاص البالغین واألشخاص الذین أتموا 12 سنة من أعمارھم.   

نریُ د أن نضمن من خالل التوصیة باستعمال كمامة الوجھ لجمیع سكان ھلسنكي خدمات آمنة بأكبر قدر ممكن. في نفس الوقت 
نحمي العاملین لدینا من اإلصابة بالعدوى.  نأمل بأن تستخدم كمامة الوجھ منذ أن تدخل نقطة الخدمات.   

تحدث اإلصابة بالعدوى بفیروس كورونا في المقام األول من خالل القُط َیرات أو الرذاذ وذلك  عندما یتكلم أو یسعل اإلنسان 
الُمصاب بالعدوى.  استخدام كمامة الوجھ بشكل ُمناسب یقُ لل من اإلصابات بالعدوى وذلك بمنع انتشار القُطَ یرات إلى الوسط 

 تُوّزع المدینة كمامات وجھ مّجانیة على األشخاص قلیلي الدخل   الُمحیط.   

.www.hel.fi/kasvomaskitھلسنكي موجودة على الرابط  معلومات إضافیة عن نقاط توزیع كمامات الوجھ في

 التوصیة باستخدام الكمامة تمس أیًضا األماكن والحاالت التالیة

 األماكن الداخلیة العامة والمناسبات العامة التي یتم تنظیمھا في األماكن الداخلیة.    •
 األحداث التي تُنّظم في الھواء الطلق، والتي من غیر الممكن أثناءھا المحافظة على بُعد المسافة اآلمنة.  •
 .  مؤسسات التعلیم المتوسط (بما في ذلك المدارس الثانویة) ومؤسسات التعلیم العالي •
 المواصالت العامة.    •
 األشخاص الذین ھم في طریقھم إلجراء اختبار كورونا.   •
 بعد إجراء اختبار فیروس كورونا قبل أن تُصبح النتیجة جاھزة، إذا كان ھناك سبب ضروري للتجول خارج البیت.  •
عند انتقال المسافرین الذین وصلوا إلى فنلندا من منطقة مصنفة بأنھا خطرة، من نقطة دخول البلد إلى الحجر الصحي، أو  •

 ي للتجول خارج البیت. إذا كان لدیھم أثناء فترة الحجر الصحي سبب ضرور

 معلومات إضافیة عن وباء فیروس كورونا  

 www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi 
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