انتشار عفونت را در وسایل نقلیۀ همگانی در سفر های طوالنی با بس یا
ریل/قطار کاهش بدهید
نظر به قانون موقت کووید ـ  19موسسات مکلف می باشند تا فعالیت های شان را به گونۀ راه اندازی کنند که از ازدحام جلوگیری
شود و این که مردم بتوانند از نظر محافظت در برابر عفونت ،با همدیگر فاصلۀ ایمنی داشته باشند.

معلومات پیشنهادی را که می توانید به مشتریان تان در
مورد توصیه های همگانی برای جلوگیری از انتشار
عفونت را بدهید می توانید از folkhalsomyndigheten.
seبدست بیآورید.
se

شما که سفر توسط وسایل نقلیۀ همگانی مانند
بس یا ریل/قطار را در یک مسیر ترتیب می
نمایید که فاصلۀ آن بیشتر از  150است ،باید:
•برای جلوگیری از انتشار عفونت تدابیر مناسب را اتخاذ
کنید.
•فعالیت را طوری پیش ببرید که از ازدحام جلوگیری
صورت بگیرد و انسان ها بتوانند از نگاۀ محافطت در برابر
عفونت ،دارای یک فاصله مصئون از همدیگر باشند.
•در این گونه سفر ها تعداد مسافران را در وسیلۀ نقلیه،
محدود بسازید .طوری که تعداد شان در هر زمان و هر مکان
از نصف تعداد چوکی های وسیلۀ نقلیه بیشتر نباشد.
این مقررات برای سفر های که قبل از اجرایی شدن محدودیت ها به
تاریخ  14فبروری سال  ،2021ریزرف شده است ،اعتبار ندارد.
این محدودیت ها الی  31می سال  2021اعتبار دارد.
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این معلومات به تاریخ  2021-03-25نشر شده است .شما خود مسئول می باشید تا معلومات خود در مورد مقررات کنونی را ،به روز بسازید.
این معلومات مختصری است در مورد آنچه که قانون موقت کووید ـ  19می تواند برای افراد در بر داشته باشد که سفر های طوالنی با وسایل
نقلیۀ همگانی را توسط بس یا ریل/قطار به فاصلۀ بیشتر از  150کیلومتر را انجام می دهند یا آن را تنظیم می نمایند .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.

