
  إجراءات محلية 

 8تقييم جديد يوم الخميس  سيكون هناكوالعدوى. إنتشارمكافحة  لالمحلية  جراءاتاإلالعديد من  Kvam heradقدم ت
 أبريل.

 ورياض االطفالفي جميع المدارس  لمكافحة العدوى المستوى االحمر يعتمد 
  ذلك أيضاً على روضة يسري  . . نيسان07في  الموافقاإلربعاء .لن يتم إفتتاح مراكز رياض االطفال قبل يوم  

Sandven FUS  . 
من يوم اإلربعاء   اً رللتعليم اعتبافتح تُ  Ålvikو  Tørvikbygd ,Strandebarmكل من المدارس التالية   

 نيسان.  .07الموافق . 
  مدرسةØystese مدرسة ,Norheimsund خالل   عون للتعليم عن بعدضسيخاإلعدادية في كفام مدرسة ال, و

 . كامالً  14اإلسبوع 
  06.إعتبارا من يوم الثالثاء الموافق في لمدرسة اإللكتروني ل موقعال علىمكن إيجادها  يُ الوظائف المنزلية 

  .  11:00بعد الساعه   نيسان.
   ة.سوف تاتي من كل مدرسة على حدأجهزة الكمبيوتراسترجاع الكتب وبما في ذلك حول , مزيد من المعلومات ال

  الذين   الطالب كذلكلطالب ذوي اإلحتياجات الخاصه ولالطفال و امفتوحه تعتبر المدارس و رياض االطفال
 المجتمع. حرجة في ئف مهمة أو أو وظاعمل  ولين عنهم مسؤولياتؤيكون لألبوين او المس

خدمة  نشجع اآلباء على إبالغ المدرسة إذا كانوا بحاجة إلى مشورة في أقرب وقت ممكن ، وإذا كانوا بحاجة إلى 
 .المواصالت

  ُالمستوى االحمر.في  درسة الثقافة مو  الكباررسة تعليم مد دعت 
  ُلجنازاتا استثناءمع حظر جميع األحداث الداخلية والخارجية. ت 
  قاعات السباحة و غيرها من االماكن المخصصة  مراكز اللياقة البدنية, الصالت الرياصية يجب إغالق ,

 .الممائلةلألنشطة
 .ال يُسمح باألنشطة الرياضية والثقافية واألنشطة الترفيهية األخرى المنظمة في الداخل والتمارين 
  يمكن القيام باألنشطة الخارجية إذا كانت تتماشى مع اللوائح الوطنية. 
  مكان عام (على سبيل المثال في متجر) ، يجب عليك استخدام  أي في وسائل النقل العام (الحافالت) وفي داخل

 إذا لم تتمكن من الحفاظ على مسافة متر واحد.  الوجه قناع
  في المواقف التي ال يستطيع فيها المرء الحفاظ على مسافة مترين.  الوجه قناعيوصى أيًضا باستخدام 
  الوجه قناع يجب على ركاب سيارات األجرة ارتداء . 
  سواءعاًما ، وال على األشخاص الذين  12على األطفال الذين تقل أعمارهم عن    وجهقناع الال تنطبق قواعد 

 . الوجهقناع ير قادرين على ارتداء  غ ألسباب طبية أو صحية أخرى 

  (أعراض تنفسية ، حمى ، آالم عضلية) العدوى بفيروس كورونا : إذا ظهرت عليك أعراض  تذكر

    04366  468  :إلختبار العدوى بفيروس كورونا ابق في المنزل واتصل برقم هاتف غرفة طوارئ كفام 

  . 1600  – 0830  خالل كامل ايام اإلسبوع من الساعة  

  

 


