انتشار عفونت را محالت گردهمایی های خصوصی ،کاهش بدهید
بر مبنای قانون موقت کووید ـ  19موسسات مکلف اند تا از انتشار عفونت جلوگیری نمایند طوری که ازدحام ایجاد نشود و انسان ها
بتوانند از نقطۀ نظر محافظت در برابر عفونت دارای یک فاصله مصئون از یکدیگر باشند.
این موضوع برای افرادی اعتبار دارد که در چهارچوب مشاغل که به شکل حرفه ای پیش برده می شود ،از یک مکان یا منطقه یا یک
ساحه در یک محل سرپوشیده به شکل مستقیم یا غیر مستقیم برای یک مجلس یا یک گردهمایی خصوصی دیگر استفاده می کنند و یا هم
این محالت را (به دیگران) واگذار می شوند.

فعالیت حرفه ای به چه معنیست؟
فعالیت های حرفه ای فعالیت های است که توسط شرکت های
سهامی ،شرکت های تجارتی ،تجار خصوصی ،انجمن های
اقتصادی ،انجمن های غیرانتفاعی ،موسسات و سازمان های مذهبی
پیش برده می شود.
فعالیت حرفه ای می تواند به هدف کسب منفعت و یا بدون آن پیش
برده شود .موسسات که مربوط کمون ها و دولت می شوند نیز می
توانند به عنوان فعالیت های حرفه ای شمار شوند .در مقابل فعالیت
های کامالَ خصوصی ،مثالَ زمانی که یک شخص خانه خودش را
برای یکی از نزدیکانش قرض می دهد ،شامل این نمی گردد.

شما که از یک مکان  ،منطقه یا یک ساحه برای
یک مجلس خصوصی استفاده می کنید و یا آن را
(به دیگران) واگذار می شوید باید:
تعداد اشتراک کننده ها را حداکثر به  8اشتراک کننده
محدود بسازید

مجلس خصوصی چیست؟
مجلس های خصوصی ،مجلس های است که هدف اصلی از
برگزاری آنها معاشرت اجتماعی می باشد .این از جمله می تواند
ارتباط بگیرد به مهمانی های که در پیوند با بزرگداشت یا تجلیل از
چیزی برگزار می شود .مانند مهمانی های دانشجویی ،جشن های
سالگره ،محافل عروسی ،محفل غسل تعمید و مراسم عزاداری.
حتی غذا شام نیز نمونۀ است از یک مجلس خصوصی .در مقابل
محافل چون غسل تعمید ،نکاح و تدفین به عنوان محافل خصوصی
به شمار نمی روند.

برای کدام مکان ها (لوکال ها) اعتبار دارد؟
مثال های از مکان ها ،مناطق و ساحات که شامل (این کتتگوری)
می شوند عبارتند از سالون های برگزاری محافل که به مقاصد
تجارتی به کرایه داده می شوند ،مکان های همگانی در ساختمان
های کرایی یا خانه های سرقفلی دار ،مکان های که مربوط
دانشگاه ،مدارس عالی ،اتحادیه های دانشجویی می شوند و هچنان
بس ها و کشتی های که برای مهمانی ها به کرایه داده می شوند.
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این معلومات به تاریخ  2021-03-25نشر شده است .شما خود مسئول می باشید تا در مورد مقررات که اعتبار دارد خود را آگاه نگهدارید .این
معلومات مختصری است در مورد آنچه که قانون موقت کووید ـ  19می تواند برای افرادی که در بخش کرایه دادن و واگذار نمودن مکان ها فعالیت
می کنند ،در برداشته باشد .توجه داشته باشید که قوانین ،مصوبات و مقررات تصویب شدۀ قبلی و همچنان مشورت های همگانی در مورد کاهش
انتشار عفونت ،همچنان اعتبار دارد.
برای دیدن متن کامل قانون و مقررات لطفا َ بهriksdagen.seمراجعه کنید .برای دیدن متن کامل مقررات ،مشورت ها و معلومات همگانی ،لطفاَبه
folkhalsomyndigheten.seمراجعه کنید .معلومات محلی در مورد کووید ـ  19را می توانید درse.1177بدست بیآورید .اطالعات تماس با
(Länsstyrelsenشورای والیتی) و همچنان معلومات تازه در مورد مراقبت بر اساس قانون کووید ـ  19را می توانید درlansstyrelsen.se
بدست بیآورید.

