
ت وإغالق للفعاليا كثر رصامةأ  قيود توصيات/   

ين  61من  اعتبارا  / تشر ،نوفمبر ي
ي محافظة ف  أكبر رصامةقيود  / توصياتيتم تطبيق  الثان 

نورالند.  يف  سبر

وس المسبب لمرض كوفيد   انتشار والتقارب بي   الناس وبالتالي تقليل  االزدحاموالهدف هو تقليل  الفب 

ي محافظة فيسهذه  قيود ال / التوصيات تنطبق , 19
نورالند. بر عىل كل شخص يعيش/ يقيم أو متواجد ف   

 

ي سطور لتوصيات/ ا
 
القيود الصارمة ف  

غب  أولئك الذين تعيش معهم. شخاص  أارب بالتصال/ التق* تجنب ا  

 المتاحف، المكتبات، التسوق، مراكز  التجارية،التواجد داخل البيئات الداخلية مثل المحالت نب تج* 

 المسابح والصاالت الرياضية. 

ورية داخل أو ال  رحالتالالقيام بتجنب *  . خارج المحافظةغب  رص   
ي تجنب  *

التدريب   ،معارضالموسيقية، ال تاالجتماعات، الحفال المشاركة عىل سبيل المثال ف 
، ي

ي عام  نالمولدو  والشباب والمسابقات الرياضية. األطفال اتالمباري الرياض 
ومابعد يمكنهم   2005ف 

ي التدريب الريا
ي المشاركة ف 

. ض   
/ كانون  13القرار ساري المفعول لغاية  مع إمكانية التمديد.  األول،ديسمبر  

www.1177.se  العامة المشددة عىل  التوصياتاقرأ المزيد عن  
 

 الفعاليات والمرافق المغلقة 

فعاليات البلدية مرافق و بسبب وباء كورونا تم إغالق عدد من   

فيهية  و المرافق الرياضية  الثر  

فيهية التابعة للبلدية مغلقة ر معظم الم اء وهو أنشطة  نولكن هناك استث العامة، ممااافق الرياضية والبر

ي عام ال
ي  االستمرار أو ما بعده. وبالتالي يمكن  2005نوادي الرياضية لألطفال والشباب المولودين ف 

ف 

ي األنشطة الحضور إل  15تدريب األطفال والشباب حتر سن 
. ولكن يجب عىل المشاركي   ف 

ً
أماكن عاما

سيتم إغالق غرف تبديل المالبس.  الرياضية حيثبالمالبس  التدريب  

تبقر  المالبس  بديلغرف تو كالمعتاد وخالل ساعات الدوام المدرسي  تستمر  المدرسية الرياضة دروس 

 مفتوحة. 

رافق واألماكن المغلقة أمام العامة: هذه هي الم  

  للمدارسالسباحة عليم تودروس  السباحة  تعليم  دروسو  الصغار األطفال  مسبحيستثت  من ذلك   هارنوساند،مسبح  *

. األساسية  

ملعب هوغ سلير       Högslätten  *   

داله مسبح هيل   Simhallen Hälledal *  

ملعب بوندشو  Bondsjö IP  * 



يه  ز التدريب فران صالة  Franzénhallen  * 

لتدريب الندغرينا صالة  Landgrenshallen  * 

ي مدارس البلدية  صاالتال* 
الرياضية األخرى ف   

ي هارنوساند  
صالة الكرلنغ ف  Curlinghallen * 

ملعب انيجه  Ängevallen  * 

ملعب اوباكا  Öbackahallen  * 

 المرافق العامة 

الصالة الفنية*   

ي المكتبةقاعة اولف هوغ  الرابع،الطابق  المكتبة،* 
وم ف  ي نوردشبر باري وقاعة لونر  

ي المكتبة يغلق * 
ي  19من  اعتبارا المركز التعلمي ف 

ين الثان  / تشر نوفمبر  

 الفعاليات 

الروضة المفتوحة*   

تكنيكوس   Tecknichus * 

www.harnosand.se/corona ونية  قد يتم تحديث القائمة. القائمة موجودة عىل الصفحة اإللكبر

 للبلدية 

 المعلومات بلغات مختلفة  

ي صفحة دليل الرعاية الطبية 
هيئة الصحة العامة السويدية يوجد معلومات بلغات   وصفحة 1177ف 

 مختلفة. 

https://www.1177.se/en/Vasternorrland/other-languages/other-languages/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/ 

http://www.harnosand.se/corona

