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 Värmland استان در شدید  ھای  محدودیت اعمال
 ۱۴:۱۴ساعت  امروز انتشار تاریخ

 
  پنجشنبھ امروز از کشور  در کرونا سریع شیوع بعلت

  یک این.  شود  می اجرا تری  سختگیرانھ   محلی  مقررات
  با  مشورت در Värmland استان کھ  است تصمیمی
  از جلوگیری  برای  کشور مردمی سالمتی و  صحت سازمان
 .  است کرونا ، گرفتھ  ویروس انتشار

  می  دسامبر ماه دھم تا امروز  ھمین از تازه  مقررات این
تواند ،   می   قوانین نباشد ، این مناسب شرایط اگر باشد، اما

  از کوشش جھت در ھا محدودیت و قوانین این.  شود  تمدید 
 عمده قسمت  بخش  یک و ویروس این انتشار از جلوگیری

 .    باشد  افراد، می دیگر با  نزدیک ارتباط کردن کم  جھت آن
 

 منطقھ مطبوعاتی کنفرانس در   ھاللن اینگمار دکتر.   ھستیم استان کل در ویروس شیوع گسترش  شاھد ما
Värmland گوید می  : 

 . است کرده پیدا شیوع  ھم باالتر سن افراد بین حاال بود ، اما استان این جوانان بین در ویروس این آغاز ، شیوع در
 

   خانھ در کردن کار بھ تشویق

 صاحب و رئیس. باشد ھا ، می فعالیت و کار محل برای ھمچنین.  کشور سالمتی و  صحت اداره مقررات و تصمیم
 ھمگانی ، انجام تازه ھای دستورالعمل از پیروی برای کارمندان و کارگران بھ کمک  جھت را  الزم اقدامات باید کار
  بھ فعال  را کاری سفرھای و  کنفرانس و کند کار خانھ در بتواند کارمند تا کند فراھم امکاناتی باید اینکھ  جملھ از.  دھد

  ھای  استان در    محلی ھای دستورالعمل و ھا محدودیت این ، ھمچنین Värmland  استان از بغیر.  بیندازد تعویق
Dalarna , Gotlands län  و Västmanlands län  است اجرا قابل امروز از ھم   . 
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  ھستند اینھا شامل جدید قوانین
 �تا جایی که امکان دار�د از تماس با د�گر افراد بغ�ی از افرادی که با هم  

گ
 کن�د ، دوری کن�د .  زند�

 
 . نکنید مشابھ ، شرکت اجتماعی ھای  آمد و رفت یا ضیافت و مجالس در کھ معناست این بھ این -
 تماس بدون ورزش این  و  کرد رعایت را فاصلھ  شودنمی   کھ مشخصی ھای فعالیت سری یک از باید آدم -

  سالن یا بود خواھید ھم با تماس در کھ ھایی ورزش کنید  ،مثل ندارد،  دوری دیگران ، امکان از فیزیکی
 .  نیست واجب و ندارد پزشکی جنبھ کھ سالمتی و مراقبت ھای

 
 سربستھ بازی آب استخر و ھا کتابخانھ و ھا خرید ، موزه ھا ، مراکز بوتیک مثل سربستھ ھای محیط از کردن دوری

 . ھا باشگاه و
 .  شود تواند ، انجامھا ، می  داروخانھ و زندگی مایحتاج و خوراکی لوازم خرید مثال برای رفتن

 .  ورزشی ، مسابقات ھا ، تمرینات ھا، نمایشگاه جلسات ، کنسرت  در شرکت از کردن  خودداری
  . باشد نمی بعدتر یا 2005 متولد جوانان و ھا بچھ ورزشی تمرینات برای قوانین این

 
وری   خودداری کردن از سفرهای غ�ی �ض

ض  منطقه ها و استان ها � تواند به افزا�ش شی�ع و�روس کمک کند ، چونکه اغلب افراد تازە را مالقات �   سفر کردن داخل �ا مابنی
وع کن�د ، �  وری ، خودداری  تواند باعث �ث ض دل�ل با�د تا جایی که امکان دارد از سفرهای غ�ی �ض ە این و�روس شود . بهمنی زنج�ی

ور است ، ن� باشد .  کرد  ض به � کار و تحص�الت مشغول�ات �ا آنچه مهم و �ض ی از رفنت  . این دستورالعمل به منظور جلوگ�ی
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