
قیدق مشاورە ��تعط و تر  ت�فعال   

 

انه�ی سختگ مشاورە ، نوام�ب  16 از یتر   نورلند در   شود � اعمال وس�ت

نیا هدف ش�ت �ب کاهش که است  ن ب ها تماس تعداد و ازدحام  نی جه�نت در و افراد  �عیش کاهش  روس�و    
 .شود � covid-19 باعث و

نیا ه�توص  یبرا    Västernorrland در که است کساین  همه 
گ

ا� کنند � زند�  � اعمال ، دارن اقامت 
 .شود

ه�توص یها   خالصه طور به واضح 

یبرقرار  از یگر �د افراد با بدین  ارتباط  یافراد از جز به    آنها با که 
گ

د�کن � زند� یخوددار   د�کن  .  

ط�مح در اقامت از یها  د�خ�  مرا�ز ، ها مغازە مانند داخ�   و ها حمام ، ها کتابخانه ، ها موزە ، 
یها سالن یخوددار  ورز�ش   د�کن  . 

یسفرها انجام از ور �ی غ  ی�ن یخوددار  منطقه از خارج و داخل در  د�کن  . 

کت از ش�نما ، ها کن�ت ، جلسات در �ش نات�تم�  ، ها  یخوددار  مسابقات و مسابقات ، ورز�ش    
د�کن ا� 2005 سال متولد کودکان ، اما . یها آموزش در توانند � باالتر  کت ورز�ش    .کنند �ش

نیا م�تصم  د�تمد قابل اما ، است معت�ب  2020 دسام�ب  13 تا   .است 

ش�ت �ب اطالعات نیا مورد در  یها دستورالعمل و  قیدق  یتر   د�بخوان  www.1177.se در را   

 

اناتامک سات�تاس و   شدە �سته 

ل�دل به ی�ی گ همه  یتعداد ،کرونا  ت�فعال از  یشهردار  مشاغل و   .است شدە �سته 

 

سات�تاس ��تف�  و ورز�ش    

 

سات�تاس ا���  ��تف�  و ورز�ش   یشهردار   یبرا   است �سته مردم عموم 

ک� نیا هم آن و دارد وجود استثنا  ت�فعال که است  یها  یبرا انجمن   سال متولد جوانان و کودکان 
 .است باالتر 2005

نیبنابرا ن�تم�   یبرا  ابد� ادامه تواند � سال 15 تا جوانان و کودکان  کت اما ،  د�با کنندگان �ش  لباس 
  .کنند عوض

ت�فعال از  �س  .بود خواهند �سته  ها رختکن ها 



ابد� � ادامه مدارس ورزش معمول طبق یها اتاق مدرسه ساعات در و  ض�ع� ت   .هستند باز لباس 

نیا سات�تاس  یتهایفعال و  یبرا ان   :است �سته عموم 

یشنا سالن  Härnösands - یی استثناها یبرا حیت   یشنا  س�تدر  و شنا مدارس ، نوزادان  یشنا   
 .د�ستان

Högslätten 

· Högslätten 

· Bondsjö IP 

· Simhallen Hälledal 

· Franzénhallen 

· Landgrenshallen 

· Övriga idrottshallar på kommunala skolor 

· Härnösand Arena (curlinghallen) 

· Ängevallen 

· Öbackahallen 

 :عمو� اما�ن

 KonstHallen   ه�ن  سالن

  ، 4 طبقه ، Sambiblioteket سام کتابخانه ·

 و Olof Högberg سالن

 اتاق 

Lubbe Nordström   Sambibliotek            

موزشآ مرکز   lärcentrum، ل�تعط نوام�ب  19 تا  است 

ت�فعال  ها 

ش�پ   Öppna förskolan                           .باز  د�ستان 

 

کوس�تکن   Tschnichus 

ست�ل  شود روز به است ممکن 



نیا ست�ل  ت�سا در  نیت یا  ن�ت  www.harnosand.se/corona س در  .است دس�ت

یز�انها به اطالعات  مختلف 

یراهنما اقبتمر   یحاو  سوئد عمو� بهداشت آژا�س و 1177  یز�انها به کرونا در�ارە اطالعایت    
 .هستند مختلف

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

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/inform-pa-olika-sprak 


