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 اإلدارة االجتماعية وشؤون الرعاية
 

 

  لقاءات آمنة في الهواء الطلق لألقارب والمقيمين
(، فإنه تم حظر الزيارات covid-19) 19-من أجل حماية الفئات األكثر عرضة لإلصابة بحاالت مرضية خطيرة بسبب تفشي كوفيد

الخدمات ودور رعاية المسنين وأماكن اإلقامة قصيرة األجل للمسنين. ومن أجل استمرار إتاحة الفرصة الداخلية في جميع مباني 

 . ةاآلمن لقاءاتلاللتقاء باآلخرين، فإن بلدية لينشوبينغ تود أن تُقدم ما يسمى بال

 

لعدوى تنطبُق أيضاً على إمكانية تنفيذ اللقاءات ن اإلجراءات العاّمة الُمتّبعة من قبل دائرة حماية الصّحة العاّمة لتقليل خطر أنتشار اا

اآلمنة. على سبيل المثال، ال تتم هذه اللقاءات أذا كان الشخص او أحد االقرباء يعاني من أعراض مرض حتّى لو كانت تلك االعراض 

 خفيفة

 أشياء مهمة يجب مراعاتها قبل وأثناء االلتقاء اآلمن:

  .يجب أن يتم حجز االجتماعات مسبقًا مع النشاط بواسطة القريب، وبدوره يقوم النشاط بتقييم ما إذا كان االلتقاء مناسبًا 
 

  .ولدى النشاط اإلمكانية للحد من عدد الزوار لضمان االلتقاء بشكل آمن 

 
  .وتتم اللقاءات بين األقارب والمقيمين في الهواء الطلق في الحديقة/الفناء المجاور للمبنى 

 
 .وقد ُصمم الموقع خصيًصا لهذه االجتماعات وسيجري إعداده مسبقًا من قبل النشاط 

 

 موظفين ل، أن الوسيقوم النشاط بتعيين موظفين مكلفين بضمان أن تتم اللقاءات بشكل آمن. وهذا يعني، على سبيل المثا

عبر الطرق المختلفة. وسيتأكد الموظفون من أن يتم الحفاظ على  اللقاءيتأكدون من قدوم األقارب والمقيمين إلى مكان 

 المسافة، وأنه يتم تنظيف أسطح الطاوالت والزجاج الواقي أيًضا بين الزيارات.

 كيف سيكون االلتقاء:
ستتم كافة اللقاءات في الهواء الطلق حيث أن هناك حظر على الزيارة في الوقت الحالي. من أجل تجنب انتشار العدوى وفي نفس 

 الوقت إمكانية االلتقاء باألقارب في إطار لقاءات آمنة، فإن هناك خيارين لمكان االلتقاء. النشاط هو من يختار الخيار المتاح واألكثر
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 متر على األقل.   2يتم تأثيث مكان االلتقاء بحيث تكون المسافة بين القريب والمقيم 
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 مؤثثة بطاوالت صغيرة ويوجد على كل جانب زجاج واقي.

 .ولدى النشاط اإلمكانية للحد من عدد الزوار لضمان تنفيذ اللقاءات بشكل آمن 
 

 ب على القريب والمقيم مالمسة نفس األشياء كوعاء القهوة وطبق الكعك والصحيفة يُرجى األخذ في االعتبار أنه ال يج

 وما إلى ذلك. 
 

 
 نحن نُرحب بقدوم األقارب للزيارة شريطة اتباع اإلرشادات! 


