الحد من انتشار العدوى في أماكن األنشطة الترفيهية والثقافية
وفقًا قانون  19-covidالمؤقت ،فإن األنشطة ملزمة بمنع انتشار العدوى عن طريق إجراء األنشطة بطريقة تتجنب االزدحام وبطريقة
تُمكن األشخاص من الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض من منظور مكافحة العدوى.
•التأكد من أن الموظفين يتلقون معلومات كافية عن تدابير
النظافة الصحية للوقاية من العدوى.
•البقاء على علم بالتوصيات الخاصة الصادرة عن هيئة
الصحة العامة ( )Folkhälsomyndighetenوطبيب مكافحة
العدوى اإلقليمي.

حساب العدد األقصى
•يجب حساب الحد األقصى للعدد المسموح بتواجده في
المسابح أو الصاالت الرياضية أو المنشآت الرياضية أو المتاحف
أو المعارض الفنية بحيث يتم تخصص مساحة قدرها  10متر
مربع على األقل من المساحة المتاحة لكل زبون أو زائر،
داخل كل مساحة داخلية محددة .يجب أال يتجاوز الحد األقصى
لألشخاص الذين يُمكنهم التواجد في المساحة اإلجمالية للنشاط
 500شخص.
•وبالنسبة للمالهي أو حدائق الحيوان أو المتنزهات الترفيهية
أو المرافق المماثلة ،يجب بدالً من ذلك حساب الحد األقصى للعدد
المسموح بتواجده بحيث يتم تخصص مساحة قدرها  20متر مربع
على األقل من المساحة المتاحة لكل زائر داخل منطقة المنشأة.
•ويجب أن تتخذ مرافق المالهي أو مناطق الجذب المماثلة
تدابير لتجنب االزدحام فيها.

يجب على األشخاص/الجهات التي تُدير الصاالت
الرياضية والمرافق الرياضية ومرافق السباحة والمتاحف
والمعارض الفنية والمالهي وحدائق الحيوان والمتنزهات
الترفيهية والمرافق المماثلة:
•الحد من عدد الزبائن والزوار اآلخرين بطريقة آمنة من
منظور مكافحة العدوى.
•حساب الحد األقصى لعدد الزبائن أو الزوار المسموح لهم
بالبقاء في مكان مغلق أو في منطقة المنشأة.
•التأكد من عدم تجاوز الحد األقصى للعدد المسموح به،
وكذلك لكل مساحة محددة.
•التوثيق كتابيًا الحد األقصى للعدد المسموح به ،وكيفية
إجراء الحساب ،وكذلك لكل مساحة محددة.
•اإلشارة بوضوح إلى الحد األقصى للعدد المسموح به داخل
مرافق النشاط ،ومنطقة المنشأة ،وكذلك لكل مساحة محددة.
•تصميم مرافق النشاط الداخلية وكذلك المناطق والمساحات
الخارجية (في الهواء الطلق) بطريقة تتجنب االزدحام وتُمكن
الزوار من الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض من
منظور مكافحة العدوى.
•تصميم مداخل ومخارج لمرافق النشاط الداخلية وكذلك
المناطق والمساحات الخارجية (في الهواء الطلق) بطريقة تتجنب
االزدحام.
•إبالغ الزبائن والزوار بكيفية تجنب انتشار العدوى.
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•إتاحة الفرصة للعمالء والزوار لغسل أيديهم بالماء
والصابون أو تقديم ُمطهر لليدين.
•توثيق إجراءات مكافحة العدوى األخرى التي اتخذها
النشاط كتابيًا.
•متابعة إجراءات مكافحة العدوى المتخذة.

تم نشر هذه المعلومات بتاريخ .2021-03-25أنت مسؤول عن البقاء على إطالع على آخر المستجدات الخاصة بالقوانين السارية .هذه معلومات
مختصرة حول ما يمكن أن يعنيه قانون  19-covidالمؤقت للقائمين على األنشطة الترفيهية والثقافية .يُرجى مالحظة أن القوانين والتشريعات واللوائح
واإلرشادات العامة التي تم تقريرها مسبقًا للحد من انتشار العدوى ال تزال سارية.
لالطالع على النص الكامل للقانون والتشريع ،يرجى الرجوع إلى  .riksdagen.seلالطالع على اللوائح الكاملة والنصائح العامة والمعلومات العامة،
يرجى الرجوع إلى  .folkhalsomyndigheten.seيمكن العثور على المعلومات المقدمة من قبل اإلقليم بشأن  19-covidعلى الموقع اإللكتروني
 .se.1177يمكن العثور على بيانات االتصال الخاصة بمجلس إدارة المحافظة ( )Länsstyrelsenوالمعلومات الحالية حول اإلشراف المستند إلى
قانون  19-covidعلى الموقع اإللكتروني .lansstyrelsen.se

