کاهش گسترش عفونت در مراسم و گردهمایی های خصوصی
این گونه مکان ها بر اساس قانون موقتی کووید  19موظف هستند که تشکیالت خود را به گونه ای اداره کنند که ازدحام پیش نیاید و
افراد بتوانند از نقطه نظر کنترل گسترش عفونت فاصله امنی از یکدیگر داشته باشند.
این موضوع شامل کسانی می شود که در قالب یک تشکیالت کاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دفتر،محوطه یا فضای سربسته ای را
برای یک گردهمایی و یا مراسم خصوصی دیگری رهن می دهند.

منظور از تشکیالت کاری چیست؟
تشکیالت کاری به تشکیالتی گفته میشود که تحت یک شرکت
سهامی ،تجاری ،اشتغال تک نفره ،انجمن های اقتصادی ،انجمن
های غیرانتفاعی ،بنیادها و جوامع مذهبی اداره می شوند.
تشکیالت کاری میتوانند هم با مقاصد سودآوری فعالیت کنند و هم
بدون مقاصد اقتصادی باشند .حتی تشکیالت استانی و کشوری
نیز میتوانند جزو تشکیالت کاری محسوب شوند .ولی در مقابل،
تکشیالت صرفا ً شخصی مانند زمانی که فردی مسکن خود را به
یکی از آشنایان خود اجاره می دهد جزو این دسته محسوب نمی
شوند.

کسانی که دفتر،محوطه یا فضای سربسته ای را
برای گردهمایی های خصوصی استفاده یا رهن
می کنند باید:
•تعداد شرکت کنندگان را به حداکثر  8نفر محدود کنند.

منظور از یک گردهمایی خصوصی چیست؟
منظور از یک گردهمایی خصوصی مراسمی است که هدف اصلی
آن تعامالت اجتماعی باشد .مثالً مانند مهمانی ها به دلیل جشنها و
اعیاد مانند جشن دانش آموزی ،جشن های تولد ،عروسی ها ،مراسم
پذیرایی غسل تعمید و یا مراسم پذیرایی خاکسپاری .حتی مراسم
شام هم میتواند مثالی بر گردهمایی های خصوصی باشد .با این حال
مراسمی مانند مراسم غسل تعمید ،عقد و خاکسپاری جزو گردهمایی
های خصوصی محسوب نمی شوند.

این مورد شامل چه نوع مکانهایی می شود؟
نمونه هایی از این مکانها ،محوطه ها و فضاها شامل سالن های
مهمانی است که به مقاصد تجاری اجاره داده می شوند ،محل تجمع
در امالک اجاره ای یا تحت تملک ،سالنهایی که متعلق به دانشگاه
ها ،موسسات آموزش عالی و انجمن های دانشجویی و اتوبوس ها
و کشتی هایی است که به منظور برگزاری مهمانی اجاره داده می
شوند.
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این اطالعات در تاریخ  2021/03/25منتشر شده است .شما خود مسئولید که اطالعات خود را در مورد قوانین جاری به روز نگه دارید .این برگه
اطالعات قانون موقتی کووید  19را برای اجاره دهندگان و رهن دهندگان دفاتر به صورت مختصر توضیح می دهد .توجه کنید که قوانین ،مقررات،
دستورالعمل ها و توصیه های عمومی برای جلوگیری از گسترش عفونت که قبالً تصویب شده اند به قوت خود باقی هستند.
برای خواندن قوانین و مقررات در این مورد به صورت جامع به سایت  riksdagen.seمراجعه کنید .برای خواندن دستورالعمل ها ،توصیه های
عمومی و اطالعات عمومی به سایت  folkhalsomyndigheten.seمراجعه کنید .اطالعات محلی و منطقه ای در مورد کووید  19را میتوانید
در سایت  se.1177پیدا کنید .اطالعات تماس با ادارۀ بهداشت استان و اطالعات به روز شده در مورد نظارت بر قانون کووید  19را در سایت
 lansstyrelsen.seپیدا می کنید.

