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بیان داشت که این کشور از بابت ویروس واگیر کرونا حاالت استثنایی را میگذراند. دولت فنلند تدابیر  16.3.2020دولت فنلند به تاریخ 

اضافی در راستای رسیدگی به این وضعیت در فنلند را بیان نمود. هدف از این تدابیر حفظ صحت عامه و تامین فعالیت های جامعه و 

 مرعی االجرا خواهند بود.  13.4.2020تا  18.3.2020اقدامات صادر شده از تاریخ ی باشد. زندگی اقتصادی م

 اتخاذ خواهند شد: Vihtiحسب هدایات دولت، اقدامات ذیل در شهرداری 

تسهیالت مکاتب بسته خواهند بود و تدریس حضوری متوقف خواهد شد. به عوض آن، تدریس عمدتاً از راه دور صورت  •

در حاالت استثنایی که ناشی از ویروس کرونا می باشد، تدریس حضوری در ابتدا به شاگردانی محدود میشد که خواهد گرفت. 

 20.3. اکنون، دولت پالیسی اش را در این خصوص به روز جمعه مورخ والدین شان در بخش های حیاتی جامعه کار می نمودند

، درسهای حضوری دریافت خواهند نظر به ضرورت 3تا  1تغییر داد و در حال حاضر همه شاگردان مکاتب ابتدایه از صنف 

درسهای حضوری روان  هستند به 3الی  1کرد. هرچند، وزیر معارف از والدین شاگردان خواسته تا اطفال شانرا که در صنوف 

 نکنند مگر اینکه کامالً ضروری باشد. هدایات مفصل تر در زمینه از طریق ویلما ارسال خواهند شد.

برای اطفال کارمندانی که در بخش های حیاتی کار میکنند محدود می باشد. پیشنهاد میشود تا در صورت فعالیت های کودکستان  •

 امکان اطفال در خانه بمانند.

 مسدود اند.تاسیسات جوانان  •

 مسدود اند.کتابخانه ها، بس های کتابخانه و موزیم  •

 مسدود اند. گروه های رهنمایی تمرین شهرداری به شمول ورزشهای زمینی و آبی فسخ شده اند.حوض آب بازی و جیم  •

 به مشتریان از طریق آنالین، تلیفون یا قرار مالقات رسیدگی می نماید.دفتر شهرداری  •

 

 دولت همچنین تدابیر زیر را که در حال حاضر رعایت می نماییم، روی دست گرفت:

 نفر محدود گردیده است. از صرف غیر ضروری وقت در مکانهای عمومی باید جلوگیری شود. 10میزان اجتماعات عامه به  •

 منوع می باشد.مالقات به واحد های خدمات رهایشی بزرگساالن و دیگر گروه های که در معرض بیشتر اند م •

مالقات مراجعین به شفاخانه ها، خانه های بزرگساالن و واحد های صحی ممنوع می باشد. عزیزانی که دارای عالیم این بیماری  •

نباشند می توانند مریضان شانرا که وضعیت صحی شان وخیم باشد و یا در مراقبت های پایان زندگی قرار داشته باشند مالقات 

ضان خوردسن نیز اجازه دارند و به همین ترتیب همسر یا پایواز میتواند در وارد زایمان حاضر باشد اما این نمایند و یاهم مری

 درخواست ها نظر به قضیه هر نفر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

حاالت قرنطینه( این سال باشد مکلف اند تا حد امکان تماس شانرا با دیگران محدود سازند ) در  70افرادی که سن شان باالتر از  •

 امر شامل حال اعضای پارلمان، کارمندان دولت یا اراکین منتخب شهرداری نمیشود.

 کارفرمایان سکتور دولتی آنعده از کارمندان سکتور عامه را که از راه دور کار می کنند دستور میدهند. •

عودت میکنند به مدت دو هفته در قرنطینه قرار فنلندی ها و افرادی که در فنلند سکونت دایمی دارند و از بیرون از کشور  •

 خواهند گرفت.

در حال حاضر، اتباع فنلند و آنهاییکه در فنلند سکونت دارند باید از سفرهای خارجی اجتناب ورزند. اتباع فنلند و ساکنان دایمی  •

 جازه ترک فنلند را دارند.که در بیرون از کشور به سر میبرند اجازه دارند تا به فنلند برگردند. مسافران خارجی ا

 

 اقداماتی که در فوق بیان شده اند ممکن تمدید شوند و یاهم قابل تعدیل اند. نظر به لزوم دید، این معلومات به روز خواهند شد. 

 


