فيروس كورونا  -التغييرات على فعاليات ونشاطات بلدية فيهتي ()Vihti
2020/3/24
أفادت حكومة فنلندا بتاريخ  16مارس  2020بأن الدولة في ظروف استثنائية (حالة طوارئ) بسبب الوضع الخاص بفيروس
كورونا .أقرت الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية من أجل رعاية الوضع المتعلق بفيروس كورونا في فنلندا .الهدف من اإلجراءات
هو حماية الشعب وكذلك تأمين فعالية العمل للمجتمع وللحياة االقتصادية.
اإلجراءات التي تم اتخاذها اآلن سارية المفعول .2020/4/13 - 3/18

اإلجراءات وفقا ً لتوجهات مجلس الدولة في بلدية فيهتي (:)Vihti
•

نُغلق المدارس وتتوقف الدراسة فيها .سوف يتم بدل الدراسة في المدرسة ،تنظيم التعليم والتوجيه بشكل أساسي من خالل التعلم
عن بُعد .بسبب الظروف االستثنائية (حالة الطوارئ) الناتجة عن فيروس كورونا ،تم تقييد الدراسة في المدرسة لتشمل في البداية
أولئك الطالب الذين يعمل أولياء أمورهم في مجاالت عمل حساسية بالنسبة للمجتمع .قام مجلس الدولة يوم الجمعة  3/20بتغيير
توجهاته،وفي الوقت الحاضر جميع طالب الصفوف  3- 1للمرحلة األساسية ،بإمكانهم الحصول عند الحاجة على التعليم أيضا ً من
خالل التعلم في المدرسة .ولكن ناشد وزير التعليم اآلباء واألمهات على كل حال ،الذين لديهم أطفال في الصفوف  3 - 1بأال يُرسلوا
األطفال للدراسة في المدرسة مالم يكن ذلك إجبارياً .سوف نُرسل اإلرشادات األكثر دقة من خالل ڤيلما (.)Wilma

•

حضانات األطفال والتعليم التمهيدي ننظمها ألطفال العاملين في المجاالت الحساسة بالنسبة لفعالية المجتمع .نُوصي برعاية األطفال
في البيت إذا كان ذلك ُممكناً.

•

األماكن ال ُمخصصة للشباب من غير الممكن استعمالها.

•

المكتبات العامة وسيارات المكتبات العامة والمتاحف ُمغلقة.

•

المسبح وقاعة ألعاب اللياقة البدنية (الجيم) ُمغلقة .نُلغي المجموعات الرياضية الموجهة على األرض وفي الماء التابعة للخدمات
الرياضية للبلدية.

•

التعامل مع مبنى وإدارة البلدية من خالل الهاتف أو إلكترونيا ً أو من خالل موعد محجوز ُمسبقاً.

باإلضافة إلى ذلك فإنه وفقا ً لتوجهات الحكومة:
•

نُقيد التجمعات العامة لتكون حتى  10أشخاص .نُوصي بتجنب التواجد غير الضروري في األماكن العامة.

•

نمنع الزيارات لوحدات خدمات السكن لكبار السن وللفئات األخرى المعرضة للخطر.

•

نمنع زيارة األشخاص الجانبيين إلى المستشفيات ومؤسسات الرعاية ووحدات الرعاية الصحية .سوف نقوم بتقييم كل حالة على حدة
بخصوص زيارات المرضى بشكل حرج واألطفال األقارب الذين ال تظهر عليهم أعراض وزيارات أقارب االشخاص الذين يتلقون
الرعاية أثناء فترة االحتضار ،وكذلك دخول الزوج أو الشخص الداعم كمرافق إلى قسم الوالدة.

•

وفقا ً إلرشادات العمل والفعاليات يُلزم األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  70سنة بالبقاء ُمنفصلين عن التواصل مع األشخاص
اآلخرين حسب اإلمكانيات (أي في ظروف تُشبه الحجر الصحي) .هذا ال يمس أعضاء البرلمان وال قيادة الدولة وال أمناء السر
للبلدية.

•

أرباب العمل للقطاع العام يقررون بشأن العمل عن بُعد لعاملي القطاع العام والذين طبيعة عملهم تُمكنهم من القيام بذلك.

•

الفنلنديون العائدون من الخارج واألشخاص المقيمين في فنلندا بشكل دائم العائدين من الخارج ،سوف يتم توجيههم لمدة أسبوعين
للبقاء في ظروف مماثلة للحجر الصحي.

•

في الوقت الحاضر يتوجب على المواطنين الفنلنديين واالشخاص المقيمين في فنلندا بشكل دائم تجنب السفر إلى الخارج .المواطنون
الفنلنديون واألشخاص المقيمين في فنلندا بشكل دائم ،بإمكانهم العودة إلى فنلندا .بإمكان المسافرين األجانب ُمغادرة فنلندا.

من الممكن مواصلة اإلجراءات المذكورة سابقا ً أو تغييرها .سوف نقوم بتحديث المعلومات حسب الحاجة.

