انتشار عفونت را در گردهمایی های عمومی و مجالس همگانی 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 در مورد توصیه ها برای جلوگیری
از انتشارعفونت را که می توانید به اشتراک کننده ها یا
folkhalsomyndigheten.seموجود
مشتریان بدهید ،درfolkhalsomyndigheten.se
است.

شما که یک گردهمایی همگانی یا یک مجلس
عمومی را ترتیب می کنید باید:
•تعداد اشتراک کننده ها را حداکثر به  8اشتراک کننده
محدود بسازید
•تعداد اشتراک کننده ها را در یک گردهمایی همگانی که
در پیوند با مراسم مذهبی برای مرگ بر پا می گردد ،به حداکثر
 20اشتراک کننده محدود بسازید.
•(شورای های والیتی) Länsstyrelsernaاین امکان را
دارند که تعداد اشتراک کننده هارا بیشتر محدود بسازد .در همه
والیات این چنین شده است ،به همین دلیل محدودیت در مورد
حداکثر  8اشتراک کننده حتی برای مجالس که اشتراک کننده ها
روی چوکی ها می نشینند نیز اعتبار دارد.
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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 ترتیب کننده های گردهمایی های همگانی یا مجالس عمومی ،آن
را در بر داشته 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.

