
الحد من انتشار العدوى في األنشطة التجاریة  
األنشطة  التجاریة، وفقا لقانون  covid-19 المؤقت، ملَزمة بمنع انتشار العدوى من خالل إدارة النشاط بطریقة تمنع االزدحام ، وتُمكن  ً

األشخاص من الحفاظ على مسافة آمنة من بعضھم البعض. 

التدابیر التي یجب أن تتخذھا جمیع األماكن التجاریة : 

  .مكافحة العدوى وفقا لقانون نئزوار والزباالالحد من عدد  •

تنظیم المنشأة بشكل یمنع االزدحام ویسھل على الزوار الحفاظ على مسافة آمان فیما بینھم.القیام بذلك في المساحات الداخلیة  •
 شأة.والخارجیة التابعة للمن

  .تجنب انتشار العدوىل ةزمالال رشاداتباإل واروالز الزبائن عالمإ •

 .مین معقم للیدینتوفیر إمكانیة غسل الیدین بالماء والصابون ، او تأ •

 .مكافحة العدوى األخرىالمتخذة ل بیرتداال لكافة  خطي تدوین •

 .جراءات المتخذة للحد من انتشار العدوى.اتباع جمیع اإل •

 .العدوى افحةكب مھیئة الصحة العامة ، وعن طبیمتابعة التوصیات الصادرة عن   •

التدابیر الخاصة بمراكز التسوق  : 

 . ماكن الخاصة بالجلوس والنظافة وغیرھاال ینطبق على األ اإلجراء ، وھذاع ازدحام الزوار ثاث والمعدات لمنألاترك مساحات كافیة بین ا

إجراءات لمراكز  االنشطة التجاریة، باستثناء  المجمعات التجاریة ومراكز التسوق :  

 .لذین یسمح لھم بالتواجد داخل المنشأة، وذلك بحساب مساحة عشرة أمتار مربعة للزائر الواحدقصى للزوار اعدد األلب احسا •

 لذلك. إجراء الحساب یةكیفالى  ضافةً إ ،قصى لمساحة النشاط التجاري الحد األ كتابیا دون •

 . ل الداخلیةالعم في أماكن وفقا لمساحة النشاط التجاري للزوار   العدد األقصىشكل واضح قدر ب •

 .احة النشاط التجاري الداخليللزوار ضمن مس حد األقصى تأكد من عدم تجاوز ال•

Arabiska



بعض نصائح ھیئة الصحة العامة لتجنب االزدحام :  
 

 

 

 

 

  .لزائرینتخصیص مداخل ومخارج معینة ل •

 . في طابور وارعن وقوف الز حلول بدیلة ایجاد •

وكیفیة التحرك في  ،فیما بینھمالتي یجب المحافظة علیھا فة مساالب  وارعالم الزإ  • 
 . المتجر

 . إكتظاظالتي ال یكون فیھا وقات في األالتسوق بمفردھم  الزبائن عالمإ  • 

ھذه معلومات مختصرة حول ما یمكن أن یعنیھ قانون covid-19 المؤقت للعاملین في قطاع التجارة، مع التنویھ  إلى أن القوانین والمراسیم  
 

.

واللوائح واإلرشادات العامة التي تم اقرارھا مسبقًا للحد من انتشار العدوى ال تزال ساریة المفعول 

لالطالع على نص القانون والمرسوم الكامل  یرجى الرجوع إلى .riksdagen.se لالطالع على اللوائح الكاملة والنصائح العامة والمعلومات 
العامة  یرجى الرجوع إلى .folkhalsomyndigheten.se یمكن العثور على معلومات حول covid-19 على  se.1177  ، كما یمكن  

 lansstyrelsen.se  في مجلس إدارة المقاطعة covid-19 العثور على معلومات االتصال والمعلومات الحالیة حول اإلشراف على قانون
ویمكنك الرجوع لمجلس ادارة المقا طعة.  
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