الحد من انتشار العدوى في أماكن التجمعات الخاصة
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.
ينطبق هذا على األشخاص الذين يعملون في إطار نشاط يتم إدارته بشكل مهني ،ويستخدمون أو يسمحون باستخدام ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،مكان/قاعة/مبنى أو منطقة أو مساحة داخلية إلقامة مناسبة أو تجمع خاص آخر مشابه.

ماذا يعني النشاط المهني؟
إن األنشطة المهنية هي األنشطة التي تقوم بها الشركات المساهمة
وشركات الشراكة والشركات الفردية والجمعيات االقتصادية
والجمعيات غير الربحية والمؤسسات والمجتمعات الدينية.
ويمكن القيام بأنشطة مهنية ألغراض ربحية أو ألغراض غير
أيضا اعتبار األنشطة البلدية واألنشطة الحكومية
ربحية .ويمكن ً
أنشطة مهنية .ومن ناحية أخرى ،ال تشمل األنشطة الخاصة
البحتة ،على سبيل المثال عندما ُيعير شخص ما منزله ألحد
معارفه.

يجب على األشخاص الذين يستخدمون أو
يسمحون باستخدام مكان/قاعة/مبنى أو منطقة أو
مساحة إلقامة تجمع خاص:
الحد من عدد المشاركين ُليصبح  8مشاركين كحد أقصى.

ما هو التجمع الخاص؟
إن التجمع الخاص يُطلق على التجمعات التي يكون الغرض
الرئيسي منها هو التفاعل االجتماعي .وتشمل هذه الحفالت
بسبب األعياد والعطالت مثل حفالت الطالب ،وحفالت أعياد
الميالد ،وحفالت الزفاف ،وتجمعات التعميد والجنازات .كما أن
ضا هو مثال للتجمعات الخاصة .ومع ذلك ،ال
التجمع للعشاء أي ً
تعتبر المراسم تجمعات خاصة ،مثل مراسم التعميد واألعراس

ما هي المرافق التي ينطبق عليها ذلك؟
ومن األمثلة على األماكن/المباني والمناطق والمساحات المشمولة؛
قاعات الحفالت التي يتم تأجيرها على أساس تجاري ،واألماكن/
القاعات المشتركة في مباني شقق اإليجار وشقق التمليك ،ومقرات
الجمعيات ،واألماكن/القاعات التي تنتمي إلى الجامعات والكليات
واتحادات الطالب والحافالت والقوارب التي يتم تأجيرها ألغراض
احتفالية.
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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 أنشطة تأجير والسماح باستخدام القاعات/المبانيُ .يرجى مالحظة أن القوانين
ً
مسبقا للحد من انتشار العدوى ال تزال سارية.
والتشريعات واللوائح واإلرشادات العامة التي تم تقريرها
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

