کاهش گسترش عفونت در سفرهای طوالنی با وسایل حمل و نقل عمومی
با اتوبوس یا قطار
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.

اطالعات مربوط به توصیه های عمومی برای جلوگیری
از انتشار بیماری های عفونی را میتوانید در وب سایت
 folkhalsomyndigheten.seپیدا کنید و به مشتریان
خود ارائه دهید.

کسانی که سفرهای طوالنی تر از  150کیلومتر با
وسایل حمل و نقل عمومی با اتوبوس یا قطار را
مدیریت یا سازماندهی می کنند باید:
دهند.

اقدامات الزم را برای جلوگیری از گسترش عفونت انجام

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.
تعداد مسافران هر وسیلۀ نقلیه را در چنین سفرهایی
محدود کنید تا این که در هیچ موقعیت یا فضایی بیش از نصف
صندلی های وسیلۀ نقلیه اشغال نشوند.
این تصمیمات شامل سفرهایی که قبل از اعمال قانونی محدودیت ها
در تاریخ  14فوریۀ  2021رزرو شده اند نمیشوند .این محدودیت ها
تا تاریخ  31ماه می  2021اعتبار دارد.
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این اطالعات در تاریخ  2021/03/25منتشر شده است .شما خود شما خود مسئولید که اطالعات خود را در مورد قوانین جاری به روز نگه دارید.
این برگه اطالعات قانون موقتی کووید  19را برای مدیران یا برگزارکنندگان سفرهای عمومی طوالنی با اتوبوس یا قطار با مسیر های بیش از 150
کیلومتر 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.

