کاهش گسترش عفونت در مکانهایی با فعالیت های تفریحی و فرهنگی
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.
•سایر اقداماتی را که این مرکز برای جلوگیری از انتشار
بیماری های عفونی انجام میدهد به صورت کتبی مستند کنید.
•و این اقدامات پیشگیرانه را پیگیری کنید.
•مطمئن شوید که کارکنان اطالعات کافی در مورد اقدامات
بهداشتی دریافت میکنند تا از انتشار بیماری های عفونی
جلوگیری کنند.
•توصیه های ویژۀ سازمان بهداشت عمومی سوئد و
پزشکان عفونی منطقۀ خود را دنبال کنید.

محاسبۀ حداکثر تعداد افراد
•حداکثر افراد در استخر ها ،باشگاه ها و یا مکانهای
ورزشی ،موزه ها و یا سالنهای هنری باید طوری محاسبه
شوند که هر مشتری یا بازدیدکننده ،در مساحت محدود داخل
ساختمان ،بتواند حداقل  10متر مربع از فضای موجود را برای
خود داشته باشد .حداکثر تعداد افراد برای مساحت کلی این
مکانها هرگز نباید بیشتر از  500نفر باشند.
•در عوض برای پارکهای تفریحی ،باغ وحش ها ،پارکهای
خاص و یا مکانهای امثال آن باید تعداد حداکثر افراد طوری
محاسبه شود که هر بازدیدکننده حداقل  20متر مربع از فضای
داخل مجموعه را برای خود داشته باشد.
•پارکهای نفریحی و جاذبه های مشابه آن نیز باید اقداماتی
را اتخاد کنند که از ازدحام در این مناطق بپرهیزند.
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کسانی که سالنهای ورزشی و باشگاهها ،استخر ها،
موزه ها ،سالن های هنری ،پارکهای تفریحی ،باغ وحش
ها ،پارکهای خاص و یا مکانهای مشابه آنها را مدیریت
می کنند باید:
•تعداد مشتریان یا سایر بازدیدکنندگان را محدود کنند تا از
نظر انتشار بیماریهای واگیردار خطری وجود نداشته باشد.
•حداکثر تعداد مشتریان یا بازدیدکنندگانی را که میتوانند
همزمان در فضای داخل ساحتمان یا داخل محیط سربسته
حضور داشته باشند حساب کنید.
•اطمینان حاصل کنند که افراد بیشتری از این تعداد تعیین
شده ،حتی برای تک تک اتاق ها یا سالن ها بیشتر از تعداد
مجاز نباشد.
•به صورت کتبی حداکثر تعداد افراد و چگونگی محاسبۀ
این تعداد ،حتی برای تک تک اتاق ها یا سالن ها را مستند کنید.
•به صورت واضح این حداکثر تعداد را برای هر اتاق یا
فضای بسته اعالم کنید.
•فضاهای داخل ساختمان و مناطق بیرون را به طوری
طراحی کنید که از ازدحام جلوگیری شود و بازدیدکنندگان
بتوانند از نظر خطر انتشار بیماری های واگیردار فاصلۀ
مناسبی از هم داشته باشند.
•ورودی و خروجی ها به داخل محل انجام فعالیت ها و
فضای بیرون از ساختمان طوری طراحی شوند که از ازدحام
جلوگیری شود.
•به مشتریان و بازدیدکنندگان در مورد چگونگی پیشگیری
از انتشار گسترش عفونت اطالع رسانی کنید.
•امکان شستن دستها با آب و صابون و یا استفاده از مادۀ
ضدعفونی کننده را در اختیار مشتریان و بازدید کنندگان قرار
دهید.

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 مکانهای فعالیت های تفریحی و فرهنگی 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.

